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SZTÁRBAN IS SZTÁR A MISKOLCI ÉNEKES!

– Az elmúlt év volt az a nagy fordulópont, amikor a miskolci bérek 6-7 százalékkal, 
országos rekorddal emelkedtek. Ennél nagyobb értéket, bérnövekedést egyik nagy-
város sem mondhatott magáénak. A munkanélküliség Miskolcon 2010-ben 12 száza-
lékos volt, most ez a szám 5 százalékhoz közelít. Ma már inkább munkaerőhiány van a 
piacon, semmint munkanélküliség – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester a városi 
közgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtti felszólalásában. 

ÚJ PÁLYÁN A GAZDASÁG

Városi rendészeti bizottság létrehozásáról döntött a közgyűlés. Az új testülethez tartoznak a miskolci közrenddel, köz-
biztonsággal összefüggő kérdések, ők tartják a kapcsolatot mások mellett a városi rendőrkapitánysággal, illetve a 
rendészettel is. A cél a még hatékonyabb ellenőrzés. 

ÚJABB LÉPÉSEK A BIZTONSÁGOS MISKOLCÉRT
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Kriza Ákos polgármester napirend 
előtti felszólalásában kiemelte: az 
elmúlt év volt az a nagy forduló-
pont, amikor a miskolci bérek 6-7 
százalékkal, országos rekorddal 
emelkedtek. Ennél nagyobb érté-
ket, bérnövekedést egyik nagyvá-
ros sem mondhatott a magáénak. 
A munkanélküliség Miskolcon 
2010-ben 12 százalékos volt, most 
ez a szám 5 százalékhoz közelít. 
Ma már inkább munkaerőhiány 
van a piacon, semmint munkanél-
küliség. 

A novemberi ülés napirendjei kö-
zött, egyebek mellett egy városi rendé-
szeti bizottság felállításáról is döntött a 
grémium, szó volt további ingatlanok 
megvásárlásáról, az újabb rekonstruk-
ció kapcsán a Diósgyőri vár környeze-
tében és döntöttek pályázat kiírásáról 
is, a Herman Ottó Múzeum igazgatói 
posztjára. 

Egyre több a munkahely, nőnek  
az adóbevételek 

Kriza Ákos polgármester napirend 
előtti expozéjában elmondta, Miskolc 
elmúlt 30 évének egyik legnagyobb 
problémája, hogy nem tudta megtar-
tani lakosságát. A demográfiai adatok 
alakulásáról szólva kiemelte, az elmúlt 
időszakban ez a meredek ív, amelyet az 
elvándorlás adatai rajzolnak meg, egé-
szen ellaposodott. Tehát csökken az el-
vándorlás mértéke, de sokat kell még 
azért dolgozni, hogy ez a probléma tel-
jesen megszűnjön.

Az okokról szólva Miskolc polgár-
mestere szólt a ’80-as évek utáni idő-
szakról, amikor Miskolcon tömegével 
szűntek meg a munkahelyek és a he-
lyi bérek mélyen alulmúlták az orszá-
gos átlagot. – Ez a tendencia az elmúlt 
években jelentősen megfordult – hang-
súlyozta Kriza Ákos. – Az elmúlt év 
volt az a nagy fordulópont, ahol a mis-
kolci bérek 6-7 százalékkal, országos 
rekorddal emelkedtek. Ennél nagyobb 
értéket, bérnövekedést egyik nagy-
város sem mondhatott a magáénak – 
emelte ki. 

Az adóbevételek növekedéséről szól-
va a polgármester elmondta: Miskolc 
2012. évi iparűzési adóbevételei 6,2 
milliárd forintot tettek ki, ez az ösz-
szeg 2014-ben 7,4 milliárd forintra, a 
2015-ös tavalyi esztendőben pedig 8,9 
milliárd forintra emelkedett. Miskolc 
iparűzési adóbevételei tehát egy év le-
forgása alatt 1,5 milliárd forinttal, azaz 
több mint 20 százalékkal növekedtek. 
A munkanélküliség Miskolcon 2010-
ben 12 százalékos volt, most ez a szám 
5 százalékhoz közelít és ma már in-
kább munkaerőhiány van, semmint 
munkanélküliség. Egyre több mun-
kahely jön létre, nőnek a város lehető-
ségei és ha ez a tendencia folytatódik, 
néhány év múlva nyugodtan hátradől-
hetünk, gyermekeinknek, unokáink-
nak nem kell elhagyniuk a várost – 
hangsúlyozta Kriza Ákos. 

Rendészeti bizottság
Egyhangúlag elfogadta a közgyűlés a 

városi rendészeti bizottság létrehozásá-
ra tett javaslatot. Hét fővel áll fel, elnö-
ke Hubay György (Fidesz-KDNP) kép-
viselő, alelnöke Szécsényi Marianna 
(Fidesz-KDNP) képviselő. Tagjai De-
ák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP), Szil-

ágy Szabolcs (Jobbik) és Fodor Zoltán 
(MSZP) képviselők, külsős tagjai Al-
bert György Antal és Gallyas Szabina. – 
Immár 6 éve ugyanaz a célja, a jelszava 
a fideszes városvezetésnek: Miskolc le-
gyen az ország legbiztonságosabb váro-
sa – hangsúlyozta a napirend kapcsán 
Soós Attila, a Fidesz frakciójának veze-
tője. Emlékeztetett: a 2000-es években 
az akkori városvezetés nem tett semmit 
annak érdekében, hogy Miskolc élhe-
tőbb, biztonságosabb legyen. – Ebben 
az időszakban virágoztak fel a nyomor-
telepek, a „fészekrakók” elözönlötték 
a lakótelepeket, a bűnügyi statisztikák 
sem voltak éppen kedvezőek a város-
ra nézve – mutatott rá a politikus. Ki-
emelte, az újonnan létrejött rendészeti 
bizottság egy újabb lépés azon az úton, 
amelyen 2010-ben elindultak, a köz-
biztonság javítása érdekében. – Bárkit 
kérdezünk ma meg Miskolcon arról, 
javult-e a köz-, lét- és munkabizton-
ság, egyértelműen igen lesz a válasz. Jó 
irányba haladunk tehát – szögezte le a 
frakcióvezető. 

Molnár Péter, a KDNP miskolci 
frakciójának vezetője úgy fogalmazott: 
2010 után paradigmaváltás történt 
Miskolcon. – A romokat eltakarítot-
tuk, majd szilárd alapokon, konzek-
vensen kezdtünk bele az építkezésbe 
– húzta alá a kereszténydemokrata po-
litikus, aki a rendészeti bizottság kap-
csán elmondta: annak érdekében hoz-
zák létre, hogy még hatékonyabban 
tudjon döntéseket hozni a grémium, 
még alaposabb információkat kapja-
nak nemcsak a belváros, hanem a pe-
remterületek problémáival kapcsolat-
ban is. – Számunkra kiemelten fontos 
a miskolciak biztonsága! – zárta hoz-
zászólását Molnár Péter.

Kovács László (Fidesz-KDNP) frak-
cióelnök kérte a rendészeti bizottságot, 
legyenek különös tekintettel a szépko-
rúakra. Emlékeztetett, frakciójuk több 
mint 15 ezer ajtóriasztót és mintegy 30 
ezer személyi riasztót osztott ki a mis-
kolci nyugdíjasok között. Simon Gábor 
(MSZP) frakcióvezető úgy fogalma-
zott, véleménye szerint a közbizton-
sági kérdések kapcsán „marketinget” 
vetett be a város, a szubjektív biztonsá-
gérzetet befolyásoló bűncselekmények 
terén egyáltalán nem olyan jó a hely-
zet. Mint mondta, támogatja a kezde-
ményezést, véleménye szerint azonban 
egy bizottságnak nincs akkora hatása, 
hogy szociális kérdéseket is megold-
jon. Kriza Ákos polgármester Simon 
Gábor szavaira reagálva kiemelte, 2010 
óta, amikor átvették a város irányítá-
sát, 30 százalékkal csökkent Miskol-
con a bűncselekmények száma. – Mi-
kor volt 50 százalékos növekedés a 
bűnözésben? Akkor, amikor az Önök 
idejében a fészekrakós ügyek elindul-
tak. A miskolci közbiztonság jelenleg 
már nem olyan, mint az Önök idejében 
volt és az avasi városrész sem ugyanaz 
– hangoztatta Kriza Ákos. 

Jakab Péter, a Jobbik frakcióveze-
tője felszólalásában Simon Gábor-
hoz hasonlóan, a közbiztonság hely-
zetét bírálta, s annak a véleményének 
adott hangot, hogy a telepfelszámolás-
sal csak „szétkergették” a bűnözőket. 
Ugyanakkor sok sikert kívánt a bizott-
ság működéséhez és azt is javasolta, le-
gyenek kihelyezett üléseik is.  

Hubay György (Fidesz-KDNP) 
képviselő megtisztelőnek nevezte, 

hogy az újonnan alakuló bizottság 
elnökének javasolták.  A nyomortele-
pek felszámolása kapcsán visszautalt 
a Békeszálló felszámolására, amely 
egykor bűnözőknek adott lehetősé-
get, hogy drog-elosztóhelyként hasz-
nálják. Ez megszűnt és megkezdődött 
a Hideg sor bontása is – hangsúlyozta 
a politikus.

Fodor Zoltán (MSZP) képviselő 
egyetértett Soós Attila hozzászólásá-
val, hogy a „fészekrakókat” a jelenlegi 
önkormányzat, illetve a Fidesz tette ki 
a városból. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy nem az MSZP „hozta be” őket, 
hanem egy bűnbanda. Mint mondta, 
ő maga tett feljelentést az ügyészségen, 
2010-ben egy teljes napirendet szántak 
erre. Abban az anyagban az van, hogy 
2005-ben a Gyurcsány kormány intéz-
kedései hozzájárultak a helyzet kiala-
kulásához.  – Köszönjük szépen a „jó 
szándékú” Gyurcsány kormány mun-
káját – válaszolt Kriza Ákos, derült-
séget váltva ki a kormánypárti képvi-
selőkből.

– Honnan indultunk? 2010-ben ösz-
szesen 7650 bűncselekményt követtek 
el Miskolcon, ez a szám 2015-re 5656-
ra csökkent – hangsúlyozta a témá-
val kapcsolatos hozzászólásában Kiss 
János alpolgármester. – A közterü-
leteken 5 év alatt 50 százalékos csök-
kenést tudtunk elérni a bűncselekmé-
nyek számát illetően.  Azt gondolom, 
hogy ez megbecsülendő teljesítmény – 
emelte ki az alpolgármester. – Ha Mis-
kolc számait nézzük, a 10 ezer főre jutó 
bűncselekmények száma 353, miköz-
ben a magyar átlag 333. A tisztes kö-
zépmezőnyben vagyunk tehát. Nem 
szeretnénk ott lenni – ahogyan Kriza 
Ákos polgármester is fogalmazott – 
de ne felejtsük el, hogy honnan indul-
tunk 2010-ben. Nem hirdettünk győ-
zelmi jelentéseket, de két évvel ezelőtt 
minden idők legnagyobb közbiztonsá-
gi költségvetését hoztuk létre. Eljutot-
tunk a tisztes középmezőnybe, nincs 
miért szégyenkeznünk – hangsúlyozta 
Kiss János.

Diósgyőri vár – további rekonstrukció
Pfliegler Péter alpolgármester a na-

pirend kapcsán egyebek mellett arról 

szólt, 2014 augusztusában, a felújított 
Diósgyőri vár átadása mindenkinek 
felejthetetlen élmény volt. Sikeres volt 
a rekonstrukció, már több mint 107 
ezer vendég látogatta meg idén a vá-
rat, így aztán bízhatunk abban, hogy 
még a 2015-ös rekordot is túlszár-
nyalja ez az adat. Az alpolgármester 
kiemelte, a rekonstrukció folytatása 
kiemelten fontos a városvezetés és a 
miskolciak számára is. Ezzel kapcso-
latban egyeztetni kellett a környék-
beli ingatlan-tulajdonosokkal. A ko-
rábban kiválasztott 16 ingatlanból 14 
adásvétellel került az önkormányzat 
tulajdonába, sikerült tehát egyezség-
re jutni a tulajdonosokkal. Újabb 7 
ingatlan megvétele válik szükséges-
sé, ezek biztosítják a vár körbejárá-
sát, kerékpárral, gyalogosan. Parko-
lóhelyeket is kialakítanak, a várárok 
is kiépül. Kilenc ingatlan megvásárlá-
sának költsége biztosítva van, a szer-
ződéskötésre rövid időn belül sor ke-
rülhet. 

Soós Attila, a Fidesz miskolci kép-
viselőcsoportjának vezetője örömét 
fejezte ki, hogy a Diósgyőri vár az el-
múlt években felébredt csipkerózsika 
álmából, lüktető, eleven része lett a 
városnak. A vonzerő a látogatottság-
ban is tetten érhető. Bartha György 
(MSZP) képviselő annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a vár-pro-
jektet még 2007-2008-ban elindítot-
ták, erre állami és uniós támogatást 
is kaptak. Kiss János alpolgármester 
válaszában leszögezte, 2010-ben, még 
a választások előtt, de már vereségük 
tudatában a szocialisták bejelentették, 
milyen nagyszabású terveik vannak. 
A vár fejlesztésének finanszírozása, 
fejlesztése teljes egészében 2010 után 
történt, amikor átvették a vezetést.

Rendészeti központ Perecesen
Molnár Péter, a KDNP frakcióve-

zetője üdvözölte a perecesi rendészeti 
központ létrehozásáról szóló előter-
jesztést. Mint mondta, a kihelyezett 
frakcióülésen maguk is azt tapasztal-
ták, valamit lépni és tenni kell az ott 
élők biztonságérzetének növelése ér-
dekében. Hubay György (Fidesz-KD-
NP) képviselő kiemelte, a rendészek, 

mezőőrök így „helyben” lesznek Pere-
cesen, szorosabb kapcsolat alakulhat 
ki a lakossággal, gyorsabban tudnak 
majd intézkedni. Nánási-Kocsis Nor-
bert (Fidesz-KDNP) képviselő Paku-
sza Zoltán jobbikos perecesi képviselő 
„lobbierejéről” beszélt, ami vélemé-
nye szerint nem létezik. Ismertette, 
többen panasszal keresték meg Pere-
cesről, azért őt, egy másik körzet ve-
zetőjét, mert Pakuszát vagy nem tud-
ták elérni, vagy csak „ígérgeti”, hogy 
intézkedik a panaszos ügyben. Elége-
detlenek tehát a Jobbikkal és a képvi-
selővel kapcsolatban is. Nem tudott 
a párt semmilyen előrelépést tenni 
a közbiztonság terén.  – Az emberek 
nem hisznek, nem bíznak a jobbiko-
sokban – fogalmazott a kormánypár-
ti politikus. – A Fidesz-KDNP cselek-
szik és mindig a lakosságért dolgozik. 
Pakusza Zoltán (Jobbik) képvise-
lő örömét fejezte ki a Perecest érintő 
döntés kapcsán, mint fogalmazott, 
bebizonyította, hogy van „lobbiereje”: 
a kormánypárti képviselők elkezdtek 
Perecessel foglalkozni. Kiss János al-
polgármester reagálásában elmondta, 
a perecesi központ létrejötte egyálta-
lán nem a Jobbik érdeme. Soós Atti-
la fideszes frakcióvezető Pereces kap-
csán kifejtette, a nyári, kihelyezett 
frakcióülésükön szomorú volt látni, 
hogy 6 év alatt Pakusza Zoltán, a kör-
zet képviselője nem tudott úrrá lenni 
az ottani állapotokon.  – Itt sem ha-
gyunk senkit az út szélén, a jövő évi 
költségvetésben is megjelenik majd 
egy tétel Pereces fejlesztésére – hang-
súlyozta a frakcióvezető. Deák-Bár-
dos Mihály (Fidesz-KDNP) képviselő 
köszönetét fejezte ki, hogy tag lehet a 
rendészeti bizottságban. Mint mond-
ta, így hatékonyabban tudja folytat-
ni a munkáját, körzete a város egyik 
neuralgikus pontja, több probléma 
is nehezíti az itteniek életét. Örömé-
re szolgál tehát a perecesi rendészeti 
központ létrehozása is, hiszen így a 
körzete szomszédságában is lesz egy 
egység, felgyorsulhat az intézkedés. 
Mint mondta, bízik benne, hogy a 
központ létrehozásával Pakusza Zol-
tán is hatékonyabban tudja majd ke-
zelni a közbiztonsági problémákat.

Közgyűlés: „Béremelkedésben Miskolc az első!”
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Vadonatúj, szabadtéri, műanyag-bo rítású 
kosárlabdapálya épült a Bársony János 
utcai játszótér mellett. Mindez egy 9 mil-
lió forintos beruházást jelent, amelyet a 
terület önkormányzati képviselője, Kiss 
János alpolgármester és a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetsége támogatott. 
A pálya egyedülálló a városban, hiszen a 
3x3-as kosárlabdázást népszerűsíti, amit a 
névből is következően háromfős csapatok 
játszanak egy kosárra.

Mint Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára 
hangsúlyozta a pálya átadásán, a 3x3-as ko-
sárlabdázás kiugrási lehetőség a magyar ko-
sárlabdasportban, hiszen reális az esély arra, 
hogy férfi és női csapatunk is kijusson ebben 
a számban a tokiói olimpiára. Bodnár Péter 
azt is hozzátette, hogy Miskolc mindaddig re-
ménykedhet egy-egy újabb pályában évente, 
ameddig a DVTK női kosárlabdacsapata NB 
I-ben játszik.

– Ezen a pályán természetesen mindenféle 
egyéb sportág is játszható. Így aztán kézenfekvő 

a hasonlat, amely a magyar futball sikerkorsza-
kába vezet vissza. Hányszor hallottuk ugyanis, 
hogy hatvan-hetven éven keresztül a budapesti 
és a vidéki grundok szállították a világ-, és Eu-
rópa klasszisokat a magyar futballba. A megvál-
tozott világ a régi ütött-kopott grundokat felszá-
molta, mert a mai gyerekeket már csak modern 
környezettel lehet megnyerni. Úgy tűnt, hogy a 
grundkorszak már soha nem tér vissza, de ha 
ilyen vagány kültéri pályákat építünk, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy a grundkultúra 
újjáéled és szuper sportolókat fog kitermelni ko-
sárlabdában és más sportágakban is – emelte ki 
az átadón Kiss János alpolgármester. 

SZUPER GRUNDOK MISKOLCON

– Ellenőrzési akciót indít Miskol-
con az illegális bekötések felderí-
tésére és megszüntetésére a MI-
VÍZ Kft. Ahol esővizet találnak 
a szennyvízcsatornába bekötve, 
ott felszólítják az ingatlan tu-
lajdonosát, hogy szüntesse meg 
a szabálytalanságot. Ha ez nem 
használ, jön a pénzbüntetés.

A közszolgáltató cég a városban 
az elmúlt években elvégzett több 
milliárdos szennyvízcsatorna be-
ruházás után már csak elválasz-
tott rendszerű csatornahálózatot 
üzemeltet. Külön vezeti el az eső-
vizet és szennyvizet. – A csator-
nákat eleve úgy méretezték, hogy 
a szennyvízcsatorna kizárólag 
szennyvíz elvezetésére alkalmas. 
A város egyes területein azonban 
gyakori, hogy a jogszabályi tiltás 
ellenére az esővizet is a szenny-
vízcsatornába vezetik. Ezzel a há-
lózat többszörösen túlterhelődik, 

így az alacsonyabban fekvő terüle-
teken, akár épületeken belül is, el-
öntések lehetnek. Gyakran éppen 
az szenvedi el a kárt, akinek nincs 
szabálytalan rákötése – mondta el 
érdeklődésünkre Üszögh Lajos, a 
MIVÍZ Kft. ügyvezetője. – A vizs-
gálatot az utcáról, a közcsatorna 
felől végezzük, egészségre ártal-
matlan műfüsttel, amelyet az úgy-
nevezett házi bekötésbe fújunk. Ha 
a füst az ereszcsatornán át távozik, 
az bizonyítja az illegális bekötést. 
Ilyenkor felszólítjuk az ingatlantu-
lajdonost ennek haladéktalan meg-
szüntetésére, végső esetben pedig a 
kormányhivatal szab ki pénzbír-
ságot, de ettől a szabálytalan be-
kötést meg kell szüntetni – tette 
hozzá az ügyvezető. Üszögh Lajos 
elmondta, a különböző mutatók és 
a problémák jellege alapján tudják, 
a város mely részein kell vizsgála-
tott folytatni, ezekre koncentrál-
nak majd ebben a hónapban.

Az illegális bekötéseket 
vizsgálják a városban

Az önkormányzat november 15-
től jövő év március 15-ig idén is 
hóügyeleti diszpécserszolgálatot 
működtet, a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. közreműködésével.

A hóügyelet a 06-70-685-2000 tele-
fonszámon vagy a hougyelet@varos-
gazda.hu címen fogadja a lakossági 
bejelentéseket. Mivel 
az időjárási előrejel-
zés szerint már ezen 
a hétvégén is lehet 
számítani havazásra, 
a november 15-ei in-
dulást megelőzően is 
készenléti diszpécser-
szolgálat működik, 
amíg az időjárás ezt 
indokolja.

Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője elmondta, a 
hóügyelet irányítja és koordinálja az 
önkormányzat tulajdonában, keze-
lésében lévő közutak gépi hóeltaka-
rítási és síkosságmentesítési munká-
it. A feladatot, közbeszerzési eljárás 
eredményeként, a MIREHUKÖZ Kft. 

látja el, tíz speciális munkagéppel. El-
sősorban a rendőrségtől, a mentők-
től, a katasztrófavédelemtől, valamint 
az MVK Zrt. járművezetőitől érkező 
jelzések alapján intézkednek, a nagy 
forgalmú közösségi közlekedéssel 
érintett utak, autóbuszvonalak gépi 
síkosságmentesítését végzik. Amikor 

a kiemelt útvonalak 
állapota engedi, akkor 
kerülhet sor a gyűjtőu-
takra, majd a meredek 
és forgalmas mellékut-
cákra.

A közterületek kézi 
síkosságmentesítését 
közmunkaprogram 
keretében foglalkoz-
tatott munkatársak-
kal és kisgépekkel 

végzi a Városgazda Kft. Elsőbbséget 
élveznek a gyalogátkelőhelyek, lép-
csők, rámpák takarítási munkái, va-
lamint a villamos- és buszmegállók 
síktalanítása. Mindehhez az enge-
délyezett és környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelő szóróanyagokat 
használják. A főutcán környezet-
barát ásványi anyagot és homokot, 
Lillafüreden és Miskolctapolcán ho-
mokot, a város más részein útszó-
ró só és homok keverékét. Összesen 
134 helyszínre szállítják ki ezekben a 
napokban a szóróanyaggal feltöltött 
tárolóedényeket. Ezeket jól megkö-
zelíthető, forgalmas közlekedési cso-
mópontokban helyezik el. 

 „Jakab Péter, 2015. április 24-
én, a sajtóban azt nyilatkozta, 
hogy egy miskolci lakossági fó-
rumon sportemberhez méltatlan 
módon, agresszíven útját álltam 
egy onnan távozni készülő tö-
rékeny, többgyermekes család-
anyának” – írja csütörtöki közle-
ményében Deák-Bárdos Mihály 
(Fidesz-KDNP) önkormányzati 
képviselő. „Jakab Péter képviselőtársam ezután 
az újságban arról oktatott ki, hogy emberként, 
sportolóként, szerinte hogyan kell viselked-
nem, mit kellene tudnom és tanulnom a birkó-
zószőnyegen, az életben.

Helyben és talán országosan is ismert olim-
pikon és önkormányzati képviselő vagyok. 

Nem mellesleg Európa-bajnok és 
világbajnoki ezüstérmes, továb-
bá sokszoros magyar bajnok bir-
kózó. Gyermekekkel foglalkozó 
edző” – folytatta Deák-Bárdos 
Mihály. „Mára kiderült, hogy az 
ominózus lakossági fórumon – 
ahol egyébként Jakab ott sem volt 
– semmi sem úgy történt, ahogy 
állította rólam. A B.-A.-Z. Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2016. október 28-án, az 
ügyben indított nyomozást, bűncselekmény 
hiá nyában szüntette meg. Mindezek után, azt 
hiszem, az a minimum, hogy Jakab Péter bocsá-
natot kér tőlem!  Ha ezt nem teszi meg, akkor 
Jakab Péter embernek, képviselőnek egyaránt 
hitvány!” – zárja közleményét a képviselő.

Deák-Bárdos: Jakab kérjen bocsánatot!

Nyugdíjba vonul Csiszár Miklós, 
Miskolc város jegyzője. Kriza Ákos 
polgármester a közgyűlés csütörtöki 
ülése végén, az önkormányzat nevé-
ben köszönetet mondott tevékenysé-
géért és aktív nyugdíjas éveket kívánt 
neki. Csiszár Miklós megköszönte az 
együttműködést, hogy szolgálhatta a 
miskolciakat. Mint mondta, a rendszer-
váltás óta dolgozik jegyzőként, mindig 
közszolgálatnak tekintette a munkáját, 
igyekezett a legjobb tudása szerint ele-
get tenni az elvárásoknak. 

Elköszönt  
a jegyző

Jön a tél, keddtől beindul 
Miskolcon a hóügyelet!
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Szerencsi tejcsoki mikulás 18 g 99 Ft
Balaton bumm 42 g 119 Ft 
Coop teavaj 100 g, egységár: 1990 Ft/kg 199 Ft

Újabb pontgyűjtés október 5-től. – Tapsi Hapsi és barátai –  
1299 Ft/db 30 hűségponttal.

További részletes tájékoztató az üzletben kihelyezett plakátokon,  
illetve szórólapokban.

499 Ft

Coop fóliás sonka  
1 kg

I love Milka  
epres desszert          
120 g,  
egységár: 4992 Ft/kg            

599 Ft

Csirkeszárny    
1 kg

1499 Ft

ÚJABB AKCIÓ VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN NOVEMER 9-15-IG! 

A hagyományoknak megfelelően 
a megyei Prima Díj várományosai ez-
úttal is 3 kategóriában indultak. A Ma-
gyar Tudomány kategóriában 2016-
ban a megyei Prima Díjat dr. Raisz 
Iván kapta. A díjazott egyetemi ok-
tató hat évig a Miskolci Egyetem Fizi-
kai Kémiai Tanszékének vezetője volt. 
1994 óta az Enviro-Pharm Kft. ügyve-
zetője, kutatási igazgatója. Számtalan 
szakmai elismerés és cím birtokosa, nevéhez több száz publikáció és szaba-
dalom fűződik.

– Meglepetésként ért a díj, úgy gondolom, már a három jelölt között lenni 
is elismerést jelent – mondta dr. Raisz Iván. – Ilyen széleskörű, regionális szintű 
díjjal nem rendelkeztem még, rendkívül jól esett, hogy a gálán átvehettem a 
kategória Prima Díját. Családi vállalkozásunk immár 22 éve szoros kapcsolatot 
ápol a gazdasági szereplőkkel, fő tevékenységünk a műszaki fejlesztés, ezen 
belül is döntően a környezetvédelmi termék- és technológiafejlesztés.

Dr. Raisz Iván köszönetet mondott a VOSZ-nak és megyei szervezetének, 
hogy felfigyeltek rá és felterjesztették a díjra. De jár a köszönet – tette hozzá – 
a családjának is, akik mind az elméleti ismeretei megszerzésénél, mind a mun-
kája gyakorlati részénél támogatták, támogatják.

Magyar Képzőművészet kategóri-
ában Merényi Dániel kapta a Prima 
Díjat. A designer sikeres reklámgrafi-
kusi pályát cserélt fel egy ritka kéz-
műves hivatásra: Olaszországban a 
legjobb mesterektől kitanulta a kerék-
párváz-készítés tudományát. Külföldön 
is elismert, nevével fémjelzett egyedi 
munkáit acélból készíti szülővárosában 
(az egykori „acélvárosban”), Miskolcon.

– A jelölés meglepetésként ért, végtelenül jó érzés volt ennek a nagy presz-
tízsű díjnak az átvétele – fogalmazott. – Bízom benne, hogy ez is annak a jele, 

hogy a gazdasági szereplőknél egyre inkább felértékelődnek a mikro-, kis- 
és középvállalkozások. Hálás vagyok a városnak, a régiónak, munkaszerete-
tem és az élethez való hozzáállásom is tipikusan itteni: a borsodi emberek a 
jég hátán is megélnek. Aki itt eredményt képes elérni, az bárhol máshol a vilá-
gon meg tudja ezt tenni. A fiatalabbaknak abban is szeretnék példát mutatni, 
hogy milyen öröm két kezünk munkájával egy piacképes terméket létrehoz-
ni. A díj nagy felelősség is jár, élethosszig tartó kihívást jelent érdemesnek ma-
radni erre.

A Magyar Népművészet és Közmű-
velődés kategória díjazottja Bíró Ti-
bor lett. A fesztiváligazgató három 
évtizede dolgozik a filmszakmában 
Miskolcon, 20 éve a Cine-Mis Kft. ügy-
vezetője. A mára legjelentősebb ha-
zai fesztivál, az idén 13 éves CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ala-
pítója és igazgatója. Nemzetközi film-
szakmai szervezetek tagja, a legjelen-
tősebb európai filmes zsűrik állandó résztvevője.

– Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik a díjra jelöltek és azok-
nak, akik döntöttek arról, hogy megkaphassam. Jár a köszönet édesanyám-
nak, a családomnak és a kollégáimnak, akik mindig mellettem vannak a mun-
kában és segítik azt, hogy elérjem azokat az eredményeket, amikkel talán ezt a 
díjat kiérdemeltem. Köszönettel tartozom Miskolc város vezetőinek, akik az el-
múlt években minden alkalommal hozzájárultak ahhoz, hogy a CineFest vég-
re kiteljesedhessen, és nemcsak Magyarország legnagyobb filmes eseménye 
legyen, hanem nemzetközi szinten is elismert rendezvénnyé váljon. És persze 
köszönöm a miskolciaknak, akik érdeklődésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
ez az esemény évről évre sikeres legyen. Végül köszönetem szeretném kifejez-
ni azoknak a miskolci vállalkozóknak, akik a filmfesztivál „hátterében”, magas 
színvonalon dolgoznak.

Közönségdíjas az Ózdi Művelődési Intézmények (ÓMI) Zenés Színháza 
lett, melyet 2006 óta tehetséges amatőr fiatalok alkotnak, akiket a zene, a tánc 
és a színház varázsa hozott össze. A kezdetek után az ózdi közönség számára 

egész estés gálaműsorokat ad-
tak, majd egyre nagyobb kihí-
vások következtek. Nemrégiben 
nyerték el a B.-A.-Z. Megye Kul-
túrájáért kitüntető díjat.

– Már maga a jelölés is ha-
talmas elismerést jelentett, a 
kategória első három jelöltje 
szakmai szemmel is magas szín-
vonalat képvisel, erős volt tehát 
a verseny – fogalmazott Dobos Eszter tánckari vezető. – Úgy gondolom, emelt 
fővel távoztunk a Prima Gáláról, hiszen a közönségdíj azt jelenti, hogy társula-
tunk magáénak tudhatja a közönség szeretetét, munkánkat elismerik. 10 éves 
fennállásunk megkoronázása, közös sikerünk ez a díj, ami mutatja az ózdi kö-
zönség összefogását, szeretetét is. Kellő alázattal kell továbbra is dolgoznunk, 
a kultúrát szolgálnunk és a díj csak megerősített minket ebben.

A gálaesten kiosztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye év vállalkozói 
2016 címeket is, amivel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban maradandót 
alkottak a térségben.

1.  Az év vendéglátó vállalkozása: Hotel Miskolc Kft., Dr. Barkóczi István, 
Barkóczi Eszter ügyvezetők

2. Az év autókereskedő vállalkozása: Miskolc Autóház Kft., Sándor Attila 
ügyvezető

3. Az év mezőgazdasági vállalkozása: Borsod Agroker Zrt., Zsiga Gábor el-
nök

4. Az év informatikai vállalkozása: Prime Computer Kft., Polyák László ügy-
vezető

5. Az év oktatási vállalkozása: Horizont 92 Bt., Fodor László ügyvezető
6. Az év műanyagfeldolgozó vállalkozása: Tisza Automotive Kft., Gömöri 

Róbert és Holló László ügyvezetők
7. Az év borászati vállalkozása: Fitomark-94 Kft., Dr. Kiss István ügyvezető.
Országos Év Vállalkozói 2016-ban: Kiss László, a Kiss Cégcsoport tulajdono-

sa, valamint Fehér János, a FMS Controll Kft. ügyvezetője.

Átadták a 2016-os Prima Díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti 
a Prima Díjat. Döntésük alapján a Miskolci Nemzeti Színházban megtartott Prima Gálán Raisz Iván, a kémiai tudományok 
kandidátusa, Merényi Dániel designer és Bíró Tibor fesztiváligazgató vehette át a díjat idén. Közönségdíjas az Ózdi Műve-
lődési Intézmények (ÓMI) Zenés Színháza lett. Az esten a megye legjobb vállalkozóit is elismerték.

AKCIÓ!!!
KÉSZLETKIÁRUSÍTÁS  

PROFILVÁLTÁS MIATT.
Miskolc, Városháztéri Háztartási üzletben 

november 19-ig.
AKCIÓ 10-40%-OS  KEDVEZMÉNYEK:

Műszaki cikkek, rozsdamentes edények,  
Bonyhádi edények, egyéb konyhai  

kiegészítők. Háztartási  
és ami még az üzletben található.

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 11. 05-től 2016. 11. 18-ig 

Fresh Sense készülék ut., 260 ml, 1767 Ft/l 459 Ft

Légfrissítő aerolsol, 300ml, (minden illat), 865 Ft/l 259 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Quanto öblítő, 1 l 419 Ft

Ariel mosópor, 6 kg, 750 Ft/kg 4499 Ft

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 699 Ft/l 629 Ft    

Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2198 Ft/l 1099 Ft

Ajax általános lemosó, 1 l 499 Ft

Bref Power Aktiv, Blue Aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Háztartási alu létrák érkeztek.                   

Szegett futó szőnyegek több méretben kaphatók.

Női, férfi kozmetikai ajándékcsomagok  
széles választékban kaphatók.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
36 éves, miskolci kedves fiatalember, ko-
moly kapcsolatra megismerkedne egy 
kedves lánnyal, hölggyel. Tel.: 06-20/541-
1859, gergo4367@gmail.com.

Bábkészítő foglalkozás kisgyermekes 
anyukáknak és gyermekeiknek a me-
gyei könyvtárban. Ingyenes foglalkozás 
hétfőn, 10-től 11:30-ig. információ: www.
miskolc.imami.hu

Eladó panel betongarázs ajtóval jó ál-
lapotban. Árammérővel szerelve.Érdek-
lődni: Mészáros József, 00-36-20/945-92-
92. Irányár: 295 ezer Ft.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 
9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
nozás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.
hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó 
segédmunkást keresek Miskolc és kör-
nyékére, nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Helyreigazítás
A Miskolci Napló 2016. au-

gusztus 6-i számában a „Soós 
Attila: Péter menekülne, de 
nincs hová!” címmel megje-
lent cikkünkben Soós Attila 
szavait idézve valótlanul hí-

reszteltük, hogy Jakab Péter, 
a Jobbik miskolci közgyűlé-
si frakcióvezetője korábban 
megvásárolhatósággal és in-
gyen bulizással vádolta a mis-
kolci nyugdíjasokat.

M
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 



November 4-én, nemzeti gyásznapunkon, 
Miskolcon is az 1956-os forradalom hősei és 
mártírjai előtt tisztelegtek a város vezetői, 
a pártok, intézmények, társadalmi szerve-
zetek képviselői. A megemlé-
kezések Oláh Miklós emlék-
táblájánál kezdődtek, majd a 
Hősök temetőjében folytatód-
tak a koszorúzások. A kegye-
let és a megemlékezés virágait 
helyezték el az ’56-os emlék-
műnél, a mártírok - Soltész 
József, Jakab András, Hullár 
Gábor, Bartha Béla, Kolozsi 
István, Varga Péter- sírjainál, 
a Borsod–Abaúj–Zemplén me-
gyei áldozatok emléktáblájá-
nál, valamint Klibán András, 

a POFOSZ volt megyei elnökének emléktáb-
lájánál. Este a Deszkatemplomban tartottak 
ökumenikus istentiszteletet Kulcsár-Székely 
Attila színművész közreműködésével. 

Miskolcnak van mire büszkének 
lenni. Városunk kiemelkedő sze-
repet játszott a forradalomban, 
olyannyira, hogy akkor az ese-
mények egyik legmeghatározóbb 
településévé vált. Ezért számunkra 
különösen fontos a 60. évfordu-
ló – hangsúlyozta Pfliegler Péter 
alpolgármester azon a hétfői kon-
ferencián, amelyet „1956 és a hoz-
zá vezető út”- címmel, a B.-A.-Z. 
Megyei Levéltár rendezett, Miskolc 
várossal együttműködve.

Málenkjij robot, gulág, nélkülö-
zés és megannyi szenvedés jutott 
osztályrészül a magyarság jelentős 
részének. a II. világháború után. A 
szovjet megszállás következményei 
az akkori társadalmi berendezkedés 
szinte gyújtőpontjai voltak a forra-
dalom kitörésének – mondta el Pfli-
egler Péter, kiemelve: városunk 1956-
ban az egyik legfontosabb vidéki 
bástyája volt a forradalomnak - sok 
tekintetben első az elsők között. Már 
október 22-én a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemen megtartott vita-
esten összeállították az egyetemi di-

ákság 11 pon-
tos petícióját.

S o m o r -
jai Lehel me-
gyei levél-
tár-igazgató a 
kommunista 
pártok ’50-es 
évekbeli törté-
netéről tartott 
előadást, Stark 
Tamás pedig a ma-
gyar civilek elhurco-
lásáról. Az MTA Böl-
csészettudományi Kutató 
Központjának tudományos főmun-
katársa egyebek mellett elmondta: az 
ország akkori területéről körülbelül 
200 ezren estek civilként fogságba. 
A szovjetek a civileket is hadifogoly-
nak tekintették, ugyanaz volt a sor-
suk, mint a katonáké.

Wittner Mária szabadságharcos a 
konferencián úgy fogalmazott: szov-
jetek nem számoltak a magyar habi-
tussal az emberek kitartásával, amely 
a történelem során számtalanszor be-
bizonyosodott már. A  magyar fajta 
az olyan, hogy a legnagyobb szoron-

gatottságában 
tart össze a 
legjobban. Ta-
lán ezért tud-
tunk megma-
radni és ezért 
tudtak még 

megmaradni a 
Kárpátalján is 

azok a magya-
rok, akik oda szü-

lettek – hangoztatta 
az ’56-os forradalom 

egyik hőse.

Wittner Mária a Magyar Rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló fel-
kelőkhöz. Október 24-én a Corvin közben megismerkedett Havrila Béláné 
Sticker Katalinnal és együtt segédkeztek a sebesültek ellátásában. A Vajda-
hunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt 
vett. Elfoglalták a X. kerületi rendőrkapitányságot, hogy fegyvereket szerezze-
nek. A november 4-ei szovjet támadás során az Üllői úton repeszektől megse-
besült és a Péterfy Sándor utcai kórházba került. 1957. július 16-án letartóz-
tatták és 1958. július 23-án, 21 éves korában elsőfokon halálra ítélték.

Kétszáz napot töltött börtönben halálraítéltként, a másodfokú bíróság 1959. 
február 24-én életfogytiglanra változtatta az ítéletet. 1970. március 25-én sza-
badult nemzetközi nyomásra.  A börtönben töltött időszakról szóló emlékeit töb-
bek között a Szabadság vihara és a Hóhér, vigyázz! című filmben mondta el. A 
Kádár-rendszer bukása óta számos 1956-os szervezet munkájában részt vett. 
A 2006-os és a 2010-es országgyűlési választásokon a Fidesz országos listájá-
ról szerzett parlamenti mandátumot. 2006 és 2010 között az Országgyűlés fog-
lalkoztatási és munkaügyi bizottságának volt a tagja. A 2010-es választásokat 
követően az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja lett. 1991-
ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetésben részesült. 

Magyarország Kormánya, a 60. 

évforduló alkalmából az idei évet 

az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc emlékévévé nyilvánította. 

A jubileumi események és prog-

ramok méltó helyi megszervezése 

érdekében a városi önkormányzat 

létrehozta a Miskolci ’56-os Em-

lékbizottságot. A konferencia a 

város jubileumi rendezvénysoro-

zatának része volt.
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A Vajdahunyad utcai felkelő csoport

Wittner Mária (jobbról) 1956 ban Havrila Béláné Sticker Katalinnal

Koszorúzási ünnepséget 
szervezett november 2-án 
Miskolcon, a Szemere kertben 
lévő emlékhelynél, halottak 
napja alkalmából a Doni Baj-
társi Szövetség Miskolci Cso-
portja. A kopjafánál azokra a 
miskolci és borsodi katonákra 
emlékeztek, akik annak ide-
jén a Doni hadművelet során 
vesztették életüket, akik kö-
zül sokan jeltelen sírban, is-
meretlen helyen nyugszanak. 
Az elesettekért, elhunytakért 
Szabó Sándor református lel-
kipásztor mondott imát, majd 
koszorút, virágokat helyezett 

el az emlékoszlopnál – Mis-
kolc önkormányzata nevében 
– Pfliegler Péter alpolgármes-
ter, a Doni Bajtársi Szövetség, 
a Miskolci Lengyel Önkor-
mányzat, a Magyar Történel-

mi Nemzetőrök Szövetsége, 
valamint a Kárpát-medencei 
Nemzetőrség Szent István ta-
gozata. A díszőrséget a Bükki 
Hegyivadász Egylet tagjai biz-
tosították.

Városi tiszteletadás a forradalom 
hőseinek és mártírjainak

Koszorúzási ünnepség  
a Szemere kertben

Hagyományosan megemlékeztek 
nemrégiben a miskolci kolerateme-
tőben nyugvó katonákról is, az egy-
kori kórházi kápolna falának marad-
ványán elhelyezett emléktáblánál. 

A Csorba-tó felé vezető út mellet-
ti koleratemetőben 962 különböző 
nemzetiségű katona alussza örök ál-
mát. Az I. világháború idején, a terü-
leten mintegy 3 ezer fő befogadására 

alkalmas, katonai kórház működött, 
amit a város akkori főorvosa Pflieg-
ler Imre irányított. Ez a barakktábor 
volt a legközelebb a galíciai frontvo-
nalhoz, ezért ide szállították a bete-
geket, sebesülteket. 

Koleratemetőnek az itt élők nevez-
ték el, mivel ez a járványos beteg-
ség sok áldozatot szedett a katonák 
közül. Az évtizedekig elfeledett te-
mető területét 1992-ben a Miskolci 

Városszépítő Egyesület tette rendbe. 
Azóta rendszeresen gondozzák, no-
vember elején pedig évente koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést 
tartanak, a kolerajárványban meg-
halt katonák, s az őket ápoló orvosok 
tiszteletére. A kórház egykori kápol-
náját 1915. novemberében szentelték 
fel. Tavaly, a centenárium alkalmá-
ból emléktáblát avatott az épület fa-
lának maradványain.

Megemlékezés a koleratemetőben 
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Veréb Tamás 1994-ben született Miskolcon. Általános 
iskolai tanulmányait a Kazinczy Ferenc Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában végezte, 2012-
ben érettségizett a Diósgyőri Gimnázium hatosztályos, 
emelt szintű angol osztályában. Gimnáziumi évei alatt 
rendszeresen játszott a – Lénárt Attila vezette – Diákszín-
padon. Első szerepét 9 évesen kapta a Miskolci Nemzeti 
Színház „Isten pénze” című musicaljében. Később játszott 
a Carmenben, majd a „Kölyök” című musical címszerepét 
alakította négy évig. Szintén a Miskolci Nemzeti Színház-
ban szerepelt, mint a Valahol Európában Csórója két éven 
át. 2010-ben két újabb szerep következett: a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon került sor a Szegény gazdagok és a 
Robin Hood musicalek ősbemutatóira, az előbbiben Kál-
mán, az utóbbiban William szerepét alakította. 2013-tól 
az Operettszínház Elfújta a szél Ashley és a Rómeó és Júlia 
Rómeó szerepében látható. Zenei tanulmányait a miskolci 
Egressy Béni Zeneiskolában folytatta, 2007. szeptemberétől 
Földessy Margit Színitanodájába járt. Rendszeresen vesz 
részt magyar és nemzetközi énekversenyeken. 2007 és 2010 
között négyszer nyerte el a MOL Tehetségtámogató Prog-
ram egyéves ösztöndíját, mely tehetséges fiatal művészek és 
ifjú tudósok szakmai fejlődését segíti.

Hirdetés

6500 darab új mérőeszköz kerül beépítésre még az idén
A közműves ivóvíz szolgáltatás díjának elszámolása a hiteles vízmérő adatai 

alapján történik. Egy mellékvízmérő hitelességét a hatályos jogszabály 8 évben 
szabja meg, ezt követően cserélni kell azokat. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén 
ez év végéig 6500 darab vízóra (avagy ahogy szaknyelven mondják: mellékmérő) 
esetében jár le a hitelességi idő. Ezeket év végéig kicserélik újakra és egyúttal 
biztonsági zárral, plombával is ellátják azokat.

A vízóra időben történő cseréje garantálja a pontos adatokon alapuló vízdíjszámlát. Idén 
novembertől év végéig közel 6000 vízórát cseréltet le a MIVÍZ Kft. Miskolcon, a MIVIKÖ 
Miskolc Kft.-vel, és külső minősített partnerekkel közösen. A beépítésre kerülő vízórák 
mindegyike azonos mérési pontosságú, és mindegyik alkalmas jeladó befogadására is, 
így később okos mérővé alakítható. Ennek egyik jellemzője, hogy leolvasása a mérőóra 
megtekintése nélkül is elvégezhető.

A VÍZÓRACSERE MENETE

Időpont-egyeztetés: A cserével megbízott partnercég a postaládában és a lépcsőház 
ajtaján értesítést helyez el a vízóracsere időpontjáról. Az értesítő tartalmazza a partnercég 
és a munkát végző szakember adatait. Ha a megjelölt időpont a lakónak nem megfelelő, az 
értesítésben megadott elérhetőségen egyeztethet másik időpontot.

Azonosítás: A partnercég munkatársa minden esetben megbízólevéllel és arcképes 
igazolvánnyal rendelkezik, amelyet a MIVÍZ Kft. állított ki.

Vízóracsere: A MIVÍZ Kft. által megbízott szakember – az értesítőben megjelölt vagy 
egyeztetett időpontban – kiszereli a régi vízórát, az új vízórát beszereli és elvégzi annak 
plombázását.

Költség: A vízóracsere jogszabály alapján a fogyasztó számára díjköteles. Hatóság által 
szabályozott és jóváhagyott bruttó díja 7875 Ft/darab. Ez tartalmazza a beépítésre kerülő új 
vízóra, a plombálás és a tömítések árát, valamint a szerelés munkadíját.

Bizonylat, számla, garancia: A munkavégzésről a 
helyszínen munkavégzési bizonylatot, a díjfizetésről 
számlát kap a felhasználó. A munkavégzésre 1 év, az órára 
2 év garancia van, a vízóra újabb 8 évig hiteles mérőeszköz.

LAKOSSÁGI VÍZMÉRŐK  
CSERÉJE MISKOLCON

Bükki forrásból

Már csak négy előadóművész maradt a 
Sztárban sztár vetélkedő döntőjében – 
köztük a miskolci Veréb Tamás. Lapunk-
nak elmondta, nagyon baráti a hangulat 
a döntősök között, egy igazán szórakoz-
tató showműsort szeretnének nyújtani a 
nézőknek. 

Korda György, Gás-
pár Laci, Bruno Mars, 
Andrea Bocelli, Usher 
és Pitbull is szerepel a 
listán, akiknek a ka-
rakterét már bemu-
tatta a miskolci éne-
kes. – Hihetetlenül 
boldog vagyok. Nem 
számítottam rá, hogy 
a döntőben fogok sze-
repelni, s hogy ilyen 
fantasztikus karakte-
reket formálhatok meg 
– fogalmazott Tamás. 
– Felemelő élményeket szereztem a felké-
szülés és a verseny ideje alatt, olyan pályatár-
sakkal versenyezve, akiket mindig is nagyra 
értékeltem. Úgy indultam neki, hogy szeret-
nék végig szerepelni, de azt álmomban sem 
gondoltam, hogy ilyen fellépőtársak mellett, 
ilyen sokáig el tudok majd jutni. A műsor 
előtt általában csak a színházba járók ismer-
tek, nem számítottam rá, hogy ennyire meg-
szeret majd az ország – tette hozzá.

Megtudtuk, a döntősök között komoly 
barátság alakult ki. – Olyan csapat jött lét-

re, amely biztos, hogy megmarad a műsor 
után is. Szoktunk viccelni azzal, hogy vajon 
ki viszi el a többieket a nyertes portugáliai 
utazásra. Nem is tekintjük egymást verseny-
társnak, mind arra törekszünk, hogy egy 
igazán szórakoztató showműsort nyújtsunk 
a nézőknek – nyilatkozta az énekes.

Tamás szerint egyik műfaj sem volt szá-
mára „hazai pálya” 
az eddig bemutatott 
produkciók közül.   – 
A popzene területén 
még csak most bon-
togatom a szárnyai-
mat, így mindegyikkel 
volt munkám bőven 
– mondta. – A Bocel-
li ajándék volt a klasz-
szikus zenéje miatt, 

hiszen az ott használt „gömbölyű” hangok 
szinte még az iskolába repítettek vissza egy 
rövid időre. Az R'n'B-s popdalok azonban 
igazi kihívást jelentettek. Nagyon nehéz volt 
kétfelé koncentrálni, gondolok itt a táncra 
és az énekre, hiszen egy hét áll rendelkezé-
sünkre, hogy megtanuljunk egy koreográfi-
át. A nehézsége viszont, hogy hiteles legyen a 
megformálás, ráadásul nem is könnyű ének-
számokkal. Rengeteg munka és gyakorlás 
előzi meg azt, hogy a vasárnap egy nyugodt 
nap legyen – hangoztatta. 

Veréb Tamás beszélt a jövőről is, arról, mit 
szeretne majd csinálni a verseny után. – Sok 
felkérésem van, szeretném járni az országot 
egy élő zenekarral. De a lényeg, továbbra is 
ugyanúgy szeretnék hozzáállni a dolgokhoz, 
mint eddig, megtartva az alázatot és a tiszte-
letet a szakma és a közönség iránt – húzta alá.

SZTÁRBAN IS SZTÁR  
A MISKOLCI ÉNEKES

Veréb Tamás  
a döntőben



Mint arról beszámoltunk, Rendészeti 
Bizottság létrehozására tett javasla-
tot Kriza Ákos polgármester a városi 
közgyűlés csütörtöki ülésén. Az új 
testülethez tartoznak a miskolci köz-
renddel, közbiztonsággal összefüg-
gő kérdések, ők tartják a kapcsolatot 
mások mellett a városi rendőrkapi-
tánysággal illetve a rendészettel is. 
Cél a még hatékonyabb ellenőrzés. 

Az új bizottságról, illetve az eddigi, 
közbiztonsággal kapcsolatos eredmé-
nyekről szerdai sajtótájékoztatóján be-
szélt részletesen Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos emlékeztetett, 2010 
óta a városvezetés két, prioritásként 
kezelt területe a miskolci emberek 
megélhetésének biztosítása és a vá-
ros közbiztonságá-
nak javítása. Ezen a 
téren is nagy lendü-
lettel kezdték meg a 
munkát, s ez a mai 
napig sem csökkent. 
Ugyanakkor még 
számos teendő van 
hátra – mutatott rá a 
polgármester.

Leszögezte, már a 
munka kezdetén vilá-
gossá vált számukra, 
hogy nem ad hoc, eseti 
megoldásokat kell alkalmazni, hanem 
hosszú távú stratégiára van szükség. 
A miskolciakkal folytatott párbeszéd 
után fogalmazták aztán meg a legfon-
tosabb célkitűzéseket, határozták meg 
azokat a lépéseket, amelyekkel a fide-
szes városvezetés elérheti, hogy Miskolc 
legyen a legbiztonságosabb város az or-
szágban.

Kriza Ákos úgy fogalmazott: az 
olyan, pillanat szülte megoldások – 
mint amilyen például a „fészekrakó 
ügy” kirobbanását követte, amikor 
gyorsan létrehozták a városőrséget, 
ami egy őrző-védő cég volt –, egyálta-
lán nem adtak választ a problémákra. 
Ezeket rendszerszinten kell megoldani, 
húzta alá a városvezető.  – A stratégiai 
gondolkodás eredményeként világossá 
vált, hogy a hatósági szerepkört betöltő 
intézmények erősítésén át vezet csak az 
út a biztonságosabb Miskolc kialakítá-
sára – mondta.

Éppen ezért első körben a közterü-
let-felügyeletet alakították át önkor-
mányzati rendészetté, amelynek sokkal 
erősebb a hatósági szerepe. Megtöbb-
szörözték, 30-ról 160-ra növelték a ren-

dészek számát. Tavaly óta az ország-
ban egyedül nálunk működik a körzeti 
rendészeti egység, a konkrét városi te-
rületekért felelős seriffekkel. A legmo-
dernebb eszközökkel szerelték fel a ren-
dészetet és a rendőrséggel való szoros 
együttműködésnek köszönhetően meg 
tudták duplázni a közterületi járőrpá-
rok számát.

Minden addigit meghaladó összeget 
költöttek a város, az emberek biztonsá-
gára, a biztonságérzet javítására is: míg 
2010-ben 340 millió forint volt az összes 
közbiztonsági célú költségvetési kiadás, 
2015-ben már 650 millió, idén pedig 
több mint 700 millió.

A polgármester kiemelte, a miskol-
ciak biztonsága, biztonságérzete érde-
kében olyan nagyszabású programokat 

indítottak el, mint a városi nyomorte-
lepek felszámolása, illetve a „fészekra-
kók” kiköltöztetése a lakótelepekről. 
Utóbbit a tervek szerint már idén le is 
tudják zárni!

Az eredményekről elég csak megkér-
dezni az Álmos utca, a Békeszálló, vagy 
a Számozott utcák környékén lakókat, 
mennyire változott, mennyit javult a 
helyzetük – fűzte hozzá a városvezető.

A nyomortelep-fel-
számolás nem áll 
meg, most a Hidegsor 
van terítéken, a házak 
lebontásával kiszéle-
sítik az utat. A tervek 
között szerepel a ka-
merarendszer jelen-
tős bővítése is. Közel 

1000 kamera lesz Miskolcon, a rend-
szer kidolgozása most van napirenden, 
hamarosan letisztázódik, hogy ponto-
san hová, hány kamerát kell kihelyezni 
– ebbe is szeretnék majd bevonni a la-
kosságot.

A miskolci közbiztonsági modellt 
szervezetileg is folyamatosan fejlesztik. 
Ennek egy újabb állomása az új, önálló 
Rendészeti Bizottság létrehozása.  
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Nemrégiben múlt egy éve, hogy 
szolgálatba álltak az úgyneve-
zett „seriffek” Miskolcon, mind 
a 20 választókörzet saját körze-
ti rendészt kapott. Feladatuk a 
lakossággal való folyamatos kap-
csolattartás, napi közbiztonsági 
teendőik során találtak már meg 
elkóborolt gyermeket és intéz-
kedtek lakástűz esetében is. 

Az eltelt egy év során mintegy 
23 ezer esetben intézkedtek.  A 
seriff-rendszer az országban első-
ként indult el Miskolcon. Azóta 
több nagyváros is jelezte, hogy szí-
vesen átvenné ezt a miskolci min-
taprogramot. A seriffek naponta 
járják a körzetüket, jól ismerik a 
problémás pontokat. De a lakók is 
tudják, kikhez fordulhatnak segít-
ségért, ha baj van.

A körzeti rendészek a helyi szer-
vezetekkel, üzletekkel, valamint az 
önkormányzati szervekkel is tart-
ják a kapcsolatot. – Nagyon fon-

tosnak tartjuk, hogy a Városgazda 
munkatársaival és az érintett ön-
kormányzati képviselőkkel is szo-
ros, napi szintű legyen a kapcso-
lat. Ez adja meg az alapját annak, 
hogy fenn tudjuk tartani a rendet, 
hatékonyan meg tudjunk oldani a 
felmerülő problémákat és reagálni 
tudjunk a lakosság bejelentéseire 
– mondta el Kovács László Csaba, 
a MIŐR közterület-felügyeleti és 
rendészeti vezetője. 

Elviselhetetlen bűz, rohangáló 
csótányok a konyhában, lelopott 
ajtók – újabb „fészekrakós” család 
költözött ki az avasi lakótelep egyik 
lépcsőházából. A szomszédok sze-
rint egy nő lakott itt, két tizenéves 
gyermekével.

Az ajtókat elvitték, a csótányokat 
és az elviselhetetlen bűzt viszont a 
lakásban hagyták a „fészekrakók”. 
A szomszédok azt mondják, hogy 
tavaly év végén több mint egymillió 
forint volt a család közösköltség-tar-
tozása. Az alsó szomszédot ráadá-
sul rendszeresen beáztatták, fel kel-

lett újítani emiatt a fürdőszobát. Az 
épületben lakók nem nagyon akar-
tak nyilatkozni, név nélkül annyit 
mondtak, örülnek, hogy végre meg-
szabadultak a családtól és remélik, 

hogy minél hamarabb sikerül rend-
be tenni a lepusztított lakást. A 173 
„fészekrakós” ingatlanból 144 már az 
önkormányzat tulajdonába került. 29 
átvétele még folyamatban van.

Még mindig vannak, akik lopják 
az áramot, nincsenek bejelentkez-
ve vagy hiányzik a szemétszállítási 
szerződésük. 

A perecesi városrészbe már több-
ször visszatértek a rendészek, a na-
pokban lakossági bejelentésre jártak 
ott ismét. A Híd utca környékén élők 
jelezték, hogy az utóbbi időben sok 
ismeretlent látnak. – Szoktak néha 
idegenek erre járni, általában inkább 
este, pedig sötétben nem látni, mert 
még lámpa sincsen – mondta az egyik 
lakó, Kolompár Jenő. – Nem tudjuk, 
itt laknak-e vagy sem, mi nem fog-
lalkozunk velük. Volt olyan ingat-
lan, ahol többen laktak egy címen. L. 

Dzsenifer azt mondta a rendészek-
nek, öten élnek itt, ő csak vendég, a 
gyerekekre vigyáz. – Kollégáim 44 
ingatlant és 32 személyt ellenőriztek, 
több helyen találtak hiányosságot is 
találtak – mondta el Kovács László 

Csaba közterület-felügyeleti és ren-
dészeti vezető. Négy esetben kiskorú 
veszélyeztetése miatt kezdeményez-
tek intézkedést, két ingatlanban pedig 
áramlopást tapasztaltak. A jogsérté-
seket jelezték a hatóságok felé.

ÚJABB LÉPÉSEK A BIZTONSÁGOS MISKOLCÉRT

Egyéves a seriffrendszer

PERECESEN ELLENŐRIZTEK A RENDÉSZEK

Ezúttal a Kölcsey utcáról  
lakoltattak ki „fészekrakókat”

Megnövelték a rendészet létszámát

Vádlottak padján  

a Fészekrakó ügy felelősei

Folyamatosak  

a hatósági ellenőrzések



Folytatódik a Diósgyőri vár rekonst-
rukciója, uniós és állami forrásból 
több milliárd forint jut a várhatóan 
jövőre megkezdődő munkákra. A vár 
közönségdíjas arculattal folytatja, a 
megújult külsőt szerdán mutatták be.

Új ismeretterjesztő kiadványok, meg-
újult logó, teljesen megújult honlap – ar-
culatot váltott a felújított Diósgyőri vár. 
Az új küllem közönségdíjasként mutat-
kozott be. Igazi miskolci sikertörténet-
ként, hiszen az egyedülálló és kivételes 
vár arculatát miskolci cég készítette.

 – Miskolciként visszagondoltam 
arra, amikor gyerekként legelőször lá-
togattam a Diósgyőri várba, és em-
lékszem, hogy akkor a vár még egy 
egészen más arcát mutatta a látogatók-
nak. Úgy gondolom, hogy a Diósgyőri 
vár Miskolc emblematikus helyszíne, 
ami folyamatosan fejlődik – fogalma-
zott Jeney Ákos, az MGL ügyvezető-
je. A Diósgyőri vár 2014 nyarára épült 
újjá. Uniós forrásból 2 milliárd 714 mil-
lió forintot fordítottak rá. Novák Irén, 
az MKK ügyvezetője elmondta, azzal, 

hogy 2014-ben komplett részek épültek 
újjá, élményszerűbb bemutatás vált le-
hetővé.  – Az új arculatnál pedig az volt 
a célunk, hogy a hagyományokból épít-
kezve azokra az örök és időtlen értékek-
re hívjuk fel a figyelmet, amelyek a mai 
kor emberét összeköthetik a történelmi 
szereplőkkel – fogalmazott.

Ilyen például a különleges tárlatve-
zetés, amikor a vár népe különböző 

nézőpontból mutatja be a történelmi 
épületet. A Modern Városok Prog-
ram keretében a Diósgyőri vár re-
konstrukciója és a hozzá kapcsolódó 
fejlesztések folytatódnak. 1,5 milliárd 
forint uniós forrásból és jelentős kor-
mányzati támogatásból kezdődhet 
majd meg a munka, amely a tervek 
szerint két évig tart. – Tovább foly-
tatódik a vár rekonstrukciója. El fog 
készülni például a várárok, amely, ha 
megtelik vízzel az átadás pillanatára, 

azt gondolom, ismét egy komoly él-
ményt fog nyújtani – mondta el Kiss 
Gábor alpolgármester.

Európában ugyanis alig van olyan 
vár, amelynek árkában ma még víz van. 
A környezetet is megújítják, új híd épül 
a Szinva patak fölött, fejlesztik a várhoz 
vezető utakat és az ottani parkolókat is. 
Kiss Gábor kiemelte, míg a várat a ko-
rábbi rekonstrukció előtt évente 20-30 
ezren látogatták, addig most a látogató-
szám meghaladja a 125 ezret.
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A várat történelmi források 1340-ben 
már királynéi javadalomként említik, ek-
kortájt kezdődött meg a négy saroktor-
nyos, szabályos négyzet alaprajzú gótikus 
vár királyi pompájú kiépítése. Nagy Lajos 
király 1364-ben nagy birtokrészt csatolt a 
várhoz, amelyet aztán pompás, gótikus ki-
rályi várkastéllyá épített ki. Buda, Visegrád 
és Zólyom mellett Diósgyőr is királyi szék-
hellyé lett. Különösen azt követően vált 
jelentőssé, hogy I. Lajos a lengyel királyi 
trónt is elfoglalta. Ettől kezdve a király ud-
vartartásával évente több hónapot töltött 
itt, a várban olyan fontos történelmi ese-
mények is zajlottak, mint például az 1381-

ben a velencei háborút lezáró turini béke 
ratifikálása. Lajos király halála után Diós-
győr a továbbiakban a királynék javadalma 
volt, 1526-ig hat királyné, köztük Mátyás 
felesége, Beatrix jegyajándékba kapott vi-
déki rezidenciájaként szolgált, ezért is em-
legették a királynék váraként.

Az 1526-os mohácsi csatavesztés Diós-
győr életében is jelentős fordulópont volt, 
ettől kezdve zálogos bérlőké lett, majd Eger 
eleste után végvárrá alakult, 1702-ben a 
kincstár tulajdonába került, de újjáépítése 
elmaradt. Miután hadászati értékét elvesz-
tette, elhagyatottan pusztult, a 19. századi 
metszetek már csak romokat mutattak.

Új, desztinációs szintű turisztikai termékcsomag kialakításán és beve-
zetésén dolgozik a miskolci turisztikai szervezet, amelyhez kapcsolódva 
már elérhető az óvodás és alsó tagozatos célcsoportot megszólító www.
minimiskolc.hu turisztikai portál.

A minimiskolc.hu korosztály-spe-
cifikusan mutatja be Miskolc gyere-
keknek szóló turisztikai kínálatát. 
A pedagógusok, szülők és gyerekek 
bevonásával kialakított és tesztelt 

honlapon a miskolci kocsonya le-
gendájából ismert béka kalauzolja el 
a gyerekeket a miskolci és környék-
beli mesék és legendák világába. A 
mai Miskolc felfedezésében Mis-

Ka mackó segít, a kedves plüssma-
ci, aki azon túl, hogy bebarangolja 
a gyerekekkel a várost, sütni-főzni 
is tanítja a kicsiket, olyan recepteket 
bemutatva, amelyeknek az elkészíté-

sébe könnyen bekapcsolódhatnak a 
gyerekek is, s amelyek alapanyagai 
miskolci helyi termékek.  A mini-
miskolc.hu oldalra, valamint a nyá-
ron bevezetett Miskolc Pass gyerek-

kártyára épülő termékcsomag összes 
eleme a tervek szerint 2017 tavaszára 
lesz elérhető a Miskolcra érkező csa-
ládok, valamint az osztálykirándu-
lást tervező iskolások számára.

GYERMEKEKNEK SZÓLÓ 
TURISZTIKAI PORTÁL

Az István Nádor Borlovagrend szervezésé-
ben rendezték meg szerdán Cey-Bert Róbert, 
Végvári Oroszlánok – „Élni és halni a Hazá-
ért” című könyvének ünnepélyes bemutató-
ját a Diósgyőri vár lovagtermében. 

„A XVI. századi végvári harcokat a magyar 
hazaszeretet magas hőfokon égő tüze világítot-
ta meg. A könyörtelen véres harcokban orosz-
lánok küzdöttek oroszlánok ellen. Ebben az 
embert próbáló „vitéziskolában” magyar és tö-
rök vitézek vizsgáztatták egymást: aki átment 
a vizsgán életben maradt, aki nem, annak „a 
szemfedele a virágos mező, a koporsója a vad-
madarak gyomra lett” – olvasható Cey-Bert 
Róbert könyvének ajánlójában.

A szerző tollából számos történelmi témá-
jú kötet látott már napvilágot – mások mellett 
Attiláról, Koppányról, és a mohácsi csatáról 
is írt. A szerző már a harminchetedik magya-
rul írott könyvét publikálta. A könyvet Ros-
tás László Miskolc város főépítésze és Czupper 

András, az István Nádor Borlovagrend nagy-
mestere ajánlotta a közönség figyelmébe.  Cey-
Bert Róbert Gyula író, kelet-kutató elmondta, 
véleménye szerint hiánypótlónak számítanak 
a magyar történelem fontos korszakairól szó-
ló könyvek. Sokan írtak már a régmúlt jelentős 
alakjairól, eseményeiről, s nagyon sok a téves 
adat. Ezeket is megpróbálja tisztázni legújabb 
kötetében, a Végvári Oroszlánokban.

A miskolci TDM szervezet, a MIDMAR 
Nonprofit Kft. nyári összegzéséből kide-
rül, hogy az idei szezonban, a miskolci 
turisztikai attrakciók közül a Diósgyőri 
várban nőtt a legnagyobb mértékben a lá-
togatók száma, a tavalyi évhez képest.

Mint közleményükben írják: „...Miskolc a 
hűvösebb napokra is kiváló programlehetősé-
geket kínál, az attrakciók látogatottsága pedig 
azt bizonyítja, hogy ezzel a lehetőséggel éltek 
is az ide érkezők. A legjelentősebb a Diósgyőri 
várban volt a látogatószám bővülés, 5842 fő-
vel látogattak el többen a várba nyár végéig, 
mint tavaly, így már augusztus végéig megkö-
zelítette a látogatószám a 100 000 főt. A vár 
ebben az évben szinte minden héten más-más 
különleges középkori programmal rukkolt 
elő, így többféle érdeklődésű célközönséget is 
be tudott csábítani a rendezvényekre”.

EGYRE TÖBB A LÁTOGATÓ Végvári oroszlánok a Diósgyőri várban



Teljesen felőrölte ellenfelét, 
és megérdemelten győzött az 
Aluinvent DVTK csapata múlt 
vasárnap, a női kosárlabda NB 
I. A-csoport 7. fordulójában az 
MTK ellen. 

Maikel López vezetőedző ezen az 
estén mindenkinek játéklehetősé-
get adott, Tina Jovanović és Louel-
la Tomlinson dupla-duplát ért el (20 
pont és 11 lepattanó, illetve 10 pont és 
11 lepattanó), Rasheed Rita 18 pon-
tig jutott. Az újonc MTK öt vere-
séggel kezdte a bajnokságot, míg az 
Aluinvent DVTK három győzelem-
mel - közte a Győr elleni sikerrel - és 
két vereséggel kezdte 
az idényt, a papírfor-
ma egyértelműen a pi-
ros-fehér csapat mel-
lett szólt. (Aluinvent 
DVTK - MTK 91-44). 

Csütörtökön este 
második hazai mér-
kőzését játszotta az 
Európa Kupa idei ki-
írásában az Aluin-
vent DVTK a Generali 
Arénában. A piros-fe-
hérek az Európa Kupa 
egyik favoritjának szá-
mító, bivalyerős Yakın 
Doğu Üniversitesi 
csapatát fogadták és 
némileg borítva a pa-
pírformát, sokáig kié-
lezett csatát vívtak. A 
győzelem elmaradt, de 
szomorkodni ezúttal 
sincs okunk, hiszen a 
lányok mindent meg-
tettek, ami tőlük telt. 
(EK: Aluinvent DVTK 

- Yakın Doğu Üniversitesi 53-71). 
Maikel López a mérkőzés után el-
mondta, mindenki láthatta, meny-
nyire erős kerettel rendelkező csapat 
volt az ellenfél. Egy női NBA bajno-
kot leszámítva minden játékosuk 
válogatott vagy az lesz. - Végig har-
coltuk a mérkőzést, mindenki be-
letette a meccsbe mind mentálisan, 
mind fizikálisan azt, ami benne van 
– fogalmazott a vezetőedző. 

Folytatás a bajnokságban vasár-
nap Pécsett a PINKK ellen. Legkö-
zelebb november 30-án, 18 órától 
játszanak hazai pályán a lányok az 
Európa Kupában, a Good Angels 
Kosice lesz az ellenfél. (dvtk.eu)

A múlt héten a magyar válogatott hazai rendezésű 
tornája miatt szünetelt a klubszezon, most azonban 
beindulnak a jeges események. A szerda esti Magyar 
Kupa találkozóval együtt, hat nap alatt négy komoly 
tétmeccsel folytatja a szezont a DVTK Jegesmedvék.

Szerdán, a jégkorong Magyar Kupa 3. fordulójá-
ban magabiztos győzelmet arattak a Macik a né-
miképp tartalékos Dunaújvárosi Acélbikák ellen. 
(MK: DVTK Jegesmedvék – DAB 6-2). A harma-
dik harmadban a biztos vezetés tudatában több le-
hetőséget kaptak a fiatalok is. A csapat a találkozó 
után útra kelt Romániába. – 16 óra buszozás és há-
rom nagyon kemény idegenbeli fellépés vár ránk. 
Mindhárom ellenfelünket jól ismerjük, a Galaccal 
háromszor, a Brassóval kétszer, a Csíkszeredával 
eddig egyszer találkoztunk. Tudjuk, hogy mire szá-
míthatunk, akkor lehetünk sikeresek, ha minél na-
gyobb számban ki tudjuk használni a lehetőségein-
ket – mondta el Doug Bradley vezetőedző. 

Miskolc és a Miskolci Egyetem ad 
otthont a soron következő Kosár-
labda Egyetemi Európa-bajnokság-
nak. Az eseményt, melyen 16 férfi 
és 12 női csapat vesz részt, 2017. jú-
lius 16-23. között rendezik meg. 

A kontinensviadal előkészületei-
nek ellenőrzése céljából nemrégiben 
a borsodi megyeszékhelyre látogatott 
Peter George, az Európai Egyetemi 
Sportszövetség technikai delegáltja – 
a sportág elismert szakembere. – Az 
egyetemi Európa-bajnokságok kö-
zül kiemelkedik a kosárlabda, amely 
a legrégebb óta megrendezett és leg-
nagyobb kétszámú egyetemi Euró-
pa-bajnokság, a részvételért és a ren-
dezéséért egyaránt nagy versengés 

jellemző, ezért jelentősnek tartom, 
hogy Magyarország, azon belül pedig 
a Miskolci Egyetem elnyerte a rende-
zési jogot – mondta el Peter George. 
– A helyszínekkel és az előkészületek-
kel elégedett vagyok, a szervezés nagy 
erősségét abban látom, hogy a siker-
hez elengedhetetlen partnerek, a Mis-
kolci Egyetem, Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövetsége, a 
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sport-
szövetség egyaránt fontosnak tartják 
az eseményt, támogatják a rendezést. 

A miskolci helyszínű nemzetközi 
sporteseményről elöljáróban azt le-
het tudni, hogy a résztvevők és hi-
vatalos személyek létszáma várha-
tóan eléri az 500 főt, amely mintegy 

4.500 vendégéjszakát fog jelenteni. 
A versenyhelyszínek a következők: 
Generali Aréna, Jégcsarnok, Miskol-
ci Egyetemi Körcsarnok. A sportba-
rátok a színvonalas mérkőzéseken 
minden bizonnyal helyi csapatnak is 
szurkolhatnak majd.

A magyar egyetemi kosárlabdá-
zás az elmúlt években jelentősen 
fejlődött: a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége és a Magyar 
Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 
2012-től kezdődően kosárlabdában 
– egyedüli sportágként – igazi egye-
temi ligát szervez. Az elmúlt évek-
ben tapasztalható fejlődés teremtette 
meg annak a létjogosultságát, hogy 
Magyarország Egyetemi Kosárlabda 
Európa-bajnokságot rendezzen.

Múlt szombaton Kispesten játszott a 
DVTK labdarúgócsapata a Honvéd el-
len. Az OTP Bank Liga 15. fordulójában 
gól nélküli első félidőt követően bünte-
tőből szerzett vezetést a hazai csapat. Az 

egyenlítés érdekében Horváth Ferenc 
egyre több támadót küldött pályára, 
de csak a Honvéd tudott újabb talála-
tot szerezni a fellazuló védelem mellett. 
(Budapest Honvéd - Diósgyőri VTK 

2-0 (0-0)) - Mintegy hetven percig jól 
működött a védekezésünk, a Honvéd 
nem tudott közel kerülni a kapunkhoz, 
csak távoli lövésekkel veszélyeztettek. 
Viszont az is igaz, nem nagyon tud-
tunk kijönni a védekezésből, nem jelen-
tettünk komoly veszélyt az ellenfél ka-
pujára. Néhány periódusban mertünk 
futballozni, de lényeges kérdés, hogy a 
mérkőzés nagy részében nem így volt. 
Hozzá kell tennem, hogy négy helyen 
kellett megváltoztatnom a kezdőcsapa-
tot, ezért több fiatal is szerepet kapott, 
amit egyelőre hetven percig bírunk el. 
Úgyszintén a külföldiekre vonatkozó 
MLSZ-ajánlás miatt kezdett Rados he-
lyett Antal, mert ha az egyik kapus nem 
magyar, akkor nagyon beszűkülnek 
a variációs lehetőségeim még a cserék 
kapcsán is – értékelt a mérkőzést köve-
tően Horváth Ferenc vezetőedző. (For-
rás/Fotó: dvtk.eu)
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Múlt szombaton hajnalban, éle-
tének 81. évében elhunyt Gut-
man József mesteredző, a DVTK 
egykori versenyzője, vezetőedző-
je és elnöke. 

Gutman József 1936-ban Köt-
cse községben született. Kapos-
várott a Táncsics Mihály Gimná-
zium reáltagozatán érettségizett. 
1954-ben felvételt nyert Miskolcon 
a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Gépész mérnöki Karára. A birkó-
zást 1951-ben a Kaposvári Dózsa 
Sport egyesületben kezdte. A Diós-
győri VTK-ba 1955. februárjában 
igazolt és rögtön országos ifjúsági 
bajnokságot nyert. A magyar vá-
logatott csapat állandó tagja volt, 
nemzetközi Grand Prix versenye-
ken, nemzetek közötti csapattalál-
kozókon a 63 kg-os súlycsoport-
ban vett részt. Felnőtt országos 
bajnokságot ötször nyert, három-
szor második helyezett volt.

A helyi birkózó szakosztály fej-
lesztése érdekében 1978-ban 36 
x 24 méteres birkózó csarnokot 
építtetett. Mint vezetőedző 1968-
tól dolgozott a DVTK Birkózó 
Szakosztályban. Amikor a labda-
rúgó csapat az NB II utolsó helyé-
re került, felkérték a labdarúgás 
rendbehozatalára, és kinevezték a 
DVTK klubelnökének. 1986-1989. 
között töltötte be ezt a tisztséget. 

1989-ben vezetőedzőként vissza-
tért a birkózókhoz. 1991. év végén, 
a DVTK megszűnése után megala-
pította a DBC-t, a Diósgyőri Bir-
kózó Clubot, ahol a szakosztály 
vezetését és szakmai irányítását 
átmenetileg együtt végezte.

Tanítványai közül öten kilenc 
olimpiai szereplési jogot szereztek. 
A barcelonai olimpián a birkózó-
válogatott csapattagjaként Repka 
Attila edzőjeként vett részt. A Bor-
sod Megyei Birkózó Szövetségnek 
tíz évig volt elnöke. 1988-tól a Ma-
gyar Olimpiai Bizottságnak két 
cikluson át volt tagja, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnökségének 
pedig szintén két cikluson át volt 
elnökségi tagja. 2016-ban, Miskolc 
Város Napján, a közgyűlés döntése 
értelmében „Miskolc Város Sport-
jáért” díjat vehette át Kriza Ákos 
polgármestertől.

Győzelem a bajnokságban, 
vereség a kupában

KOSÁRLABDA 
EGYETEMI EB  
MISKOLCON

Sikeres helyszínbejárás

Nem jött össze a pontszerzés Kispesten

NAGY MENETELÉS VÁR A MACIKRA

Elhunyt Gutman József
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Szociális területen dolgozó civil, egy-
házi és önkormányzati szervezetek 
osztották meg egymással tapasztala-
taikat az elmúlt héten. A programok 
között szerepelt konferencia, börze, 
élménykirándulás a Bükkbe, szocio-
túra és „kutyagolás” is.

Magyarországon az emberek csak-
nem egyharmada küzd olyan prob-
lémával, amely valamilyen szociális 
kezelést igényel.  A szociális munka 
hete rendezvénysorozatának célja 
minden évben a szociális munkások 
társadalmi szerepének, tevékenysé-
gének bemutatása. 

A Máltai Szeretetszolgálat 25 éve 
van jelen Miskolc életében a szociális 

munka területén. A szervezet támo-
gató és utcai gondozószolgálatot, 150 
rászorulónak népkonyhát és egész 
évben 50 férőhelyes átmeneti szállást 
működtet.

– Bízom benne, hogy minden-
ki, aki nálunk dolgozik, nem csu-
pán munkahelynek tekinti a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatot, hanem 

egyfajta küldetéssel, céllal van közöt-
tünk – nyilatkozta Csehely Tamás, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Észak-magyarországi régiójának re-
gionális ügyvezetője.

Kiss Gábor alpolgármester a nyi-
tórendezvényen kihangsúlyozta: a 
városnak az alapellátást nyújtó szer-
vezetén kívül a civil és 
egyházi szereplők is 
komoly feladatot vál-
lalnak ezen a terüle-
ten. - Hogy egy példát 
mondjak a város stra-
tégiai megállapodást 
kötött a Máltai Sze-
retetszolgálattal, akik 
több helyszínen, az 

Avason, Lyukóban és a Vasgyárban 
is nagyon komoly szociális feladato-
kat látnak el – tette hozzá.

A Miskolci Egyetem 2011 óta alap-
szakos képzéssel gondoskodik a szo-
ciális ágazat utánpótlásáról.  Gya-
korlati helyszíneket is biztosít a 
hallgatóknak, például a Szilvás ut-
cai MÁON szeretetotthonban. – En-

gem kíváncsiság hajtott, mivel több 
ágazatban is el lehet helyezkedni a 
szociális szférában. Családsegítés, 
fogyatékkal élők, drogambulancia, 
idősgondozás… nekünk a fogyaték-
kal élőkkel való foglalkozás tetszett a 
legjobban – mondta el Filep Regina 
hallgató.

A szociális munka hete program-
sorozatot közösen szervezte az egye-
tem és a Miskolci Egyesített Szociá-
lis, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (MESZEGYI). Idén csak-
nem kétszázan jelentkeztek a „re-
mény” témájához kapcsolódó, hétfői 
konferenciára.

– Csak akkor tudunk másoknak 
segíteni, akkor tudunk a klienseink-
hez valóban odafordulni és megol-
dásokat kínálni, ha közben magun-
kat is megőrizzük. Ha úgy érezzük, 
képesek vagyunk a saját életünket is 
alakítani - tehát „reményteliek” va-
gyunk - fogalmazott a megnyitón 
Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egye-
tem BTK Szociológiai Intézetének 
igazgatója.

A kisgyermekeket, fiatalokat és 
időseket ellátó miskolci szociális in-

tézményekben csak-
nem kétezren dolgoz-
nak. - Fontos ebben 
a szakmában, hogy 
kicsit szabadabb kör-

nyezetben is lehetőségük legyen a 
kollégáknak a tapasztalatcserére. 
A szociális munka egy olyan terü-

let ahol nagyon lényeges a mentál-
higiéné – emelte ki Földessy Judit, a 
MESZEGYI igazgatója.

Az ötnapos rendezvénysorozaton 
a civil, egyházi és önkormányza-
ti szervezetek megismerhették egy-
más munkáját és a tapasztalataikat is 
megoszthatták egymással. 

„Akkor tudunk másoknak segíteni, ha közben magunkat is megőrizzük…”

A SZOCIÁLIS MUNKA HETÉN MISKOLCON

Programsorozatot indít négy 
szervezet, hogy megköszönje az 
egészségügyben dolgozók munká-
ját. A megnyitó november 18-án, 
pénteken délután 4 órakor kezdő-
dik a MAB Székházban. A műsor 
sztárvendége Pitti Katalin opera-
énekes lesz.

Mitegy tíz évvel ezelőtt született az 
ötlet, hogy megünnepeljék a gyógyí-
tókat. A szervező Éltető Lélek Alapít-

vány kuratóriumi elnöke, Várhelyi 
Krisztina elmondta, a kezdeménye-
zés Berkes Lászlótól, mindszenti plé-
bánia korábbi plébánosától ered. – 
Az atya ma már nem városunkban 
él, de az idei rendezvényre visszajön, 
és előadást is tart. Az előadók között 
lesz még Kalna Zsolt minorita tarto-
mányfőnök és Kellermayer Miklós, a 
Magyar Egészségügyi Tanács elnö-
ke is. Az előadások mellett kiállítás 
nyílik orvosok képzőművészeti alko-

tásaiból, a tárlatot Máger Ágnes fes-
tőművész nyitja meg. – Úgy gondo-
lom, a társadalomnak ki kell fejeznie 
megbecsülését a gyógyítók felé. Mi 
ezt egy rendezvénnyel is szeretnénk 
megtenni legalább egyszer egy év-
ben – emelte ki Várhelyi Krisztina. 
A szervezők között van a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének miskol-
ci csoportja, a Magyar Orvosi Kama-
ra és a Magyar Tudományos Akadé-
mia Területi Szervezete is.

Köszönetet mondanak a gyógyítóknak

Nyolcadikos diákok ismer-
kedtek szerdán az egész-
ségügyi dolgozók munká-
jával a megyei kórházban. 
A BOKIK programján 
csaknem ötven tanuló vett 
részt. A kórház vezetése 
szeretné, ha a fiatalok kö-
zül egyre többen választa-
nák ezt a szakmát.

Az intézmény évente több 
ezer középiskolás és egyete-
mista hallgatót fogad gyakor-
latra. Az utóbbi időben uni-
ós forrásokból számos épület 

megújult, korszerűsödtek a 
felszerelések, a szakdolgozói 
utánpótlás területén azonban 
hiány mutatkozik. Nyilas Ju-
dit ápolási igazgató elmondá-
sa szerint a műtősnők, anesz-
teziológusok, asszisztensek, 
intenzív terápiás, onkológiai 

szakápolók ma még nagyon 
komoly létszámban vannak 
jelen az intézményben. Nagy 
azonban a fluktuáció, sokan 
elmennek nyugdíjba, ezért 
folyamatos igény van megfe-
lelő szakképesítéssel rendel-
kező, fiatal munkatársakra.

Mint arról beszámoltunk, Miskolc önkormányzata a tanin-
tézményekkel kötött megállapodás alapján idén is lehető-
séget biztosít középiskolások számára közösségi szolgálat teljesítésére.  
A város bűnmegelőzési programot indított a diákok számára.

Tavaly öt középiskolával kö-
tött szerződést az önkor-
mányzat a közösségi szol-
gálat keretében, idén pedig 
már tízzel. A diákok 50 órá-

ban olyan bűnmegelőzé-
si programokon vehetnek 
részt, melyek egyik legfon-
tosabb eleme a drogpreven-
ció. Az idei program újabb 
elemekkel is bővült, a közép-
iskolások bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos és személyiség-
fejlesztő előadásokat hallgat-
hatnak, színházi főpróbán 
vehetnek részt. Része a so-
rozatnak a börtönlátogatás 

is, éppúgy, mint a kaland-
parki „stresszkezelés”. A fi-
atalok olyan élethelyzeteket 
tekintenek át, amelyek so-
rán fontos, hogy a kortársa-
ik „nem”-et tudjanak mon-
dani, a drogokra éppúgy, 
mint a bűncselekményekre. 
November 2-án bírósági tár-
gyaláson voltak jelen, ame-
lyen egy szexuális zaklatás 
ügyét tárgyalták. 

Legyen eszed… 
Dönts az élet mellett!

SZÜKSÉG VAN A FIATALOKRA  
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program

Miskolci Nemzeti Színház
November 13. 11 óra. KAKAÓKONCERT 

- beavató kamarakoncert. NÉZŐTÉ-
RI TÁRSALGÓ. A Miskolci Nemzeti 
Színház zenekarának műsora. Jegy-
vásárlás. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ. Szigligeti (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet. 

November 14. 17 óra. A Zrínyi Ilona Gim-
názium drámatagozatos tanulóinak 
gálaműsora. KAMARA. 

November 15. 17 óra. Az ember tragé-
diája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ. Balkó 
Tamás bérlet. 19 óra. Anna Kareni-
na - romantikus táncjáték. KAMARA. 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 20 óra. A 
Miskolc Dixieland Band - Dixie klub. 
CSARNOK. 

November 16. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ. Bérletszünet. Jegy-
vásárlás. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig 
- Istvánnap két részben. KAMARA. 
Csapó János bérlet Jegyvásárlás. 

November 17. 19 óra. Az ember tragédiá-
ja – dráma. NAGYSZÍNHÁZ. Bérletszü-
netes Jegyvásárlás. 19 óra. Bakkháns-
nők - zenés bacchanália. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

November 18. 19 óra – Viktória – ope-
rett. NAGYSZÍNHÁZ. Upor (Alap, 
arany, ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 19 
óra. Kivilágos Kivirradtig - Istvánnap 
két részben. KAMARA. Vörösmarty 
(Arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Deszkatemplom
November 12. 18 óra. Varga László orgo-

naművész hangversenye a reformáció 
500. évfordulója alkalmából. 

Művészetek Háza
November 14. 19 óra. SZEZONBÉRLET 

II. Műsor: Schubert: IV. (c-moll, „Tra-
gikus”) szimfónia D. 417, Schubert: 
Asz-dúr mise D. 678. Vezényel: Antal 
Mátyás. Közreműködők: Ének: Haj-
nóczy Júlia, Halmai Katalin, Brick-
ner Szabolcs, Kovács István. Nemzeti 
Énekkar.

November 17. 18 óra. MÜHA AKADÉMIA - 
PROF. DR. BAGDY EMŐKE - A CSALÁD: 
HARCMEZŐ VAGY BÉKESZIGET? Bagdy 
Emőke életének minden pillanatát a 
körülötte lévő világ jobbá tételének 
szentelte. Egy személyben író, egye-
temi tanár, pszichoterapeuta, klinikai 
szakpszichológus. Aki valaha részt 

vett már Bagdy Emőke előadáson, 
az jól tudja, hogy ez óriási élményt 
jelent, hiszen nemcsak rengeteg, a 
gyakorlatban is jól hasznosítható in-
formációt kaphatunk, de garantáltan 
feltöltődünk életkedvvel, energiával 
és optimizmussal.

November 18. 19 óra. A “SUKHISHVILI” 
GRÚZ ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES ELŐA-
DÁSA. A “Sukhishvili” Grúz Állami 
Népi Együttes mely az első hivatásos 
állami tánccsoport volt Grúziában, 
hivatalosan 1945-ben alapította Ili-
ko Sukhishvili és Nino Ramishvili. El-
választhatatlan partnerek voltak úgy 
a színpadon, mint a magánéletben. 
Eltökéltséggel és új ötletekkel telve, 
megvalósították az álmukat, melynek 
eredményeként létrehozták a társula-
tot. A közös életük egy kreativitással 
teli kaland volt, mely táncosok gene-
ráción keresztül teljesedett ki. Teljes 
mértékben nekik köszönhető, hogy 
a grúz nemzeti tánc az egész világon 
ismertté vált.

Csodamalom bábszínház
November 13. 10.30 óra. Mazsola és Tádé 

– bábelőadás.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
November 15. 16.30 óra. Díszössztűz – 

Jenei László új kötetének bemutató-
ja. Az elbeszéléskötetet bemutatja 
Bazsányi Sándor, miskolci születésű 
irodalomtörténész, egyetemi oktató. 

November 17. 16.30 óra. „Éltem egyszer 
én, Márai Sándor” – 1956 és Márai 
Sándor a magyar irodalomban 4. Csá-
nyi Zoltán pódiumműsora. A Magyar 
Művészeti Akadémia támogatásával. 

Kaffka Margit Könyvtár
November 16. 17 óra. Barangolás Krakkó-

ban és Malopolska tájain. Világörök-
ségek nyomában. Rózsa György vetí-
téssel egybekötött előadása.

Petőfi Sándor Könyvtár
November 17. 16.30 óra. Erő, csend, har-

mónia – Gondolatok és tapasztalatok 
az 50 év feletti egészséges életmód-
ról. Korányi Mariann előadása.

Fráter György Katolikus Gimnázium 
díszterme

November 16. 17 óra. Mi lett veled libe-
ralizmus? Mezei István beszélgetése 
Megadja Gábor politológussal a KÉSZ 
rendezvényén. 

Jakab Péter önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart november 12-én (szomba-
ton) 9 órától, a Búza téri aluljárónál.

Kovács László önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadóórát tart 2016. november 14-én 
(hétfőn), 17 órától az Ady Endre Művelődési 
Házban. 

Varga László országgyűlési képvi-
selő és Bartha György önkormányza-
ti képviselő lakossági fogadóórát tart 
2016. november 14-én (hétfőn) 17.30 
órától a Szent Ferenc Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 
1/A.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRÁK:
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Miskolci olvasónk házas-
társa 2009-ben elhunyt, le-
vélírónk haláláig együtt élt 
vele. A házastárs, a halála-
kor öregségi nyugdíjas volt. 
Olvasónk akkor egy évig 
ideiglenes özvegyi nyugdí-
jat kapott. Most levélírónk 
is nyugdíjassá vált. Kérdezi, 
hogy özvegyi nyugdíj erre 
tekintettel megilleti-e?

Az özvegyi nyugdíj jogo-
sultsági feltétele, hogy az el-
hunyt jogszerző halálakor 
már nyugdíjas volt vagy a 
jogszabályban meghatározott 
mértékű szolgálati idővel ren-
delkezett. Özvegyi nyugdíjat 
a házastárs, az elvált házas-
társ és az élettárs kaphat.

Özvegyi nyugdíjra jogosult 
a házastársra előírt feltételek 
fennállása esetén az is, aki 
élettársával annak haláláig 
egy év óta megszakítás nél-
kül együtt él és gyermekük 
született, vagy megszakítás 
nélkül tíz év óta együtt élt. 
Elvált, vagy egy évnél hosz-
szabb ideje különélő házas-

társ akkor jogosult özvegyi 
nyugdíjra, ha házastársától 
annak haláláig tartásdíjban 
részesült, vagy részére a bíró-
ság tartásdíjat állapított meg.

A halált közvetlenül követő 
egy éven át ideiglenes özvegyi 
nyugdíj, ennek megszűnését 
követően özvegyi nyugdíj jár.

Özvegyi nyugdíjra az az öz-
vegy jogosult, aki házastár-
sa (élettársa) halálakor a reá 
irányadó öregségi nyugdíjra 
jogosító korhatárt betöltötte 
vagy megváltozott munkaké-
pességű vagy házastársa jo-
gán árvaellátásra jogosult fo-
gyatékkal élő, illetve tartósan 
beteg, vagy legalább két árva-
ellátásra jogosult gyermek el-
tartásáról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíjra jogosult 
az is, akinek esetében az öz-
vegyi nyugdíjra jogosító felté-
telek valamelyike, a házastárs 
1993. március 1-je előtt bekö-
vetkezett halála esetén az el-
halálozástól számított tizenöt 
éven belül, a házastárs 1993. 
február 28-a után bekövetke-
zett halála esetén az elhalálo-
zástól számított tíz éven belül 
bekövetkezik.

Az özvegy, az özvegyi 
nyugdíj feléledésével kap-
csolatos kérelmet időbeli 
korlátozás nélkül, bármikor 
előterjesztheti a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóságnál.

 STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Özvegyi nyugdíj 

A Kolping Akadémia előa-
dássorozata keretében 
hétfőn, 14-én 18.30 órai 
kezdettel a Szent István rá-
dió és televízió munkatár-
sai mutatkoznak be a Szent 
Anna Kolping házban. 

A KÉSZ miskolci csoport-
ja Köszönet a gyógyítóknak 
címmel rendez előadást a 
MAB székház nagytermé-
ben 18-án, pénteken, 16 órai 
kezdettel. Az orvos-kép-
zőművészek kiállítását Má-
ger Ágnes festőművész nyit-
ja meg. Kellermayer Miklós 
tart előadást „A misztérium 
bizonyossága a tudomány 
csúcsa” címmel. Közremű-
ködik Pitti Katalin opera-
énekes.

Az irgalmasság évének 
miskolci záró szentmiséjét a 
város papsága közösen mu-
tatja be szombaton, 19-én 
10 órai kezdettel a minorita 

templomban. A város kato-
likus templomainak Szent 
Cecília-napi találkozójára és 
hangversenyére a Szent An-
na-templomban 20-án, va-
sárnap 16 órától kerül sor. 
A mindszenti plébánián 
mocorgós szentmisét mu-
tatnak be 20-án, vasárnap 16 
órai kezdettel a Millenniumi 
teremben.

A minoriták Kelemen Di-
dák Kollégiumában novem-
ber 25–27. között „Tini lelkes 
hétvége” címmel lelkigya-
korlatos találkozót tartanak 
10–18 éves fiatalok számá-
ra. Szállás a kollégiumban. 
Az eseményre 20-áig, vasár-
napig lehet jelentkezni, ill. 
érdeklődni a lelkesnapok@
gmail.com címen.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Az újgyőri Szent Imre templom búcsúján

A Koraszülöttekért Or-
szágos Egyesület és a Na-
turAqua másfélmillió forint 
összegben adományoz esz-
közöket a megyei kórház 
koraszülött osztályának a 
családbarát ellátáshoz. A ko-
raszülöttek világnapja alkal-
mából jövő csütörtökön lila 
fényben pompázik majd az 
Avasi Kilátó.

– Olyan anyukák vagyunk 
tagjai az egyesületnek, akik 
traumaként éltük meg a kora-
szülést – mondta el Hargitai-
né Szabó Mariann. – Célunk, 
hogy segítsünk sorstársaink-
nak információval vagy bár-
mi mással. Most a NaturAqua 
együttműködésével lehetősé-
günk van másfélmillió forint-
tal támogatni a miskolci kora-
szülött osztályt. A beszerzési 
listán, amit előre egyeztettünk 
az osztály vezetésével és a ko-
raszülésben érintett szülők-
kel, szerepel egyebek mellett 
két kórterem ablakcseréje, ki-
lenc szoptatós fotel, több kana-
péágy, pelenkázó és függöny. 

Az egyesületnek most elő-
ször van lehetősége adomá-
nyozásra. Első körben egy bu-
dapesti és a gyulai koraszülött 

osztályt választották még ki 
a miskolci mellett. Hargitai-
né Szabó Mariann elmondása 
szerint azért döntöttek a bor-
sodi kórház mellett, mert az 
itteni vezetés rendkívül nyi-
tott a családbarát ellátásra.

November 17-e a koraszü-
löttek világnapja – ezen a na-
pon világszerte, számos épület 
lila fénybe borul majd - köz-
tük a Lánchíd és a miskolci 
Avasi Kilátó is. Emlékeztetve a 
járókelőket, hogy van remény 
a segítségre, az élet nehézsé-
gekkel teli kezdetének jobbí-
tására.

Lila fényben 
az Avasi Kilátó

A minap.hu fotópályázatot hirdet miskol-
ci középiskolások számára, melynek célja, 
hogy olyan képek szülessenek, amelyek meg-
örökítik a természet színvilágát és a miskolci 
nevezetességeket. A legjobb képek a belváro-
si óriáskivetítőkön is megjelennek majd.
A minap.hu szerkesztői arra kérik az alko-
tókat, hogy a pályázatot értelmezzék sokol-
dalúan. Mutassák be a képeken, milyennek 
látják ők Miskolcot, a város gazdag épített 
örökségét, történelmi helyeit, a miskolciak 
mindennapjait.
Nevezés módja: a jelentkezők digitálisan, 
DVD-lemezen adhatják le pályázati anya-
gukat személyesen a MIKOM Nonprofit Kft. 
székhelyén (3525 Miskolc, Kis-Hunyad út 9.) 
valamint e-mailen küldhetik el a led@mi-
kom.hu e-mail címre.
Pályázni legalább 1920x1080 pixeles méretű, 
minimum 96 dpi felbontású képekkel lehet.
Beküldési határidő: 2016. november 15.
Nyeremények:
1. díj:  1 db objektív bögre és 1 db 2017-es 
asztali naptár, melyet a pályázó saját képe-
iből a minap.hu munkatársai készítenek el.

2. díj:   1 db 2017-es asztali naptár, melyet a 
pályázó saját képeiből a minap.hu munka-
társai készítenek el.
3. díj: A nyertes pályázó egy napon keresztül 
kísérheti és megfigyelheti a minap.hu profi 
fotósát munka közben.
További információ: minap.hu; led@mikom.hu

Láss benne mást! 
Fotópályázat középiskolásoknak 
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Élete végéig rács mögött 
marad a „macsétás gyilkos”

Jogerősen tényleges élet
fogy tig tartó fegyházbünte
tésre ítélte kedden emberölés 
bűntette miatt a macsétás gyilkos néven elhíresült miskolci B. J.t a 
Debreceni Ítélőtábla. A tettes 2015. januárjában ittas állapotban bemá
szott Miskolcon egy családi ház udvarára, hogy pénzt és egyéb értéke
ket szerezzen. A bejárati ajtó előtt azonban váratlanul szembe találta 
magát a sértettel, akit többször mellkason szúrt.  A férfi ezután magá
hoz vett egy mobiltelefont és 7500 forintot. Közben a sértett magához 
tért; a tettes ekkor még kétszer megszúrta a sebesült férfit, majd távo
zott a helyszínről. A sértett a helyszínen meghalt. A tettes a következő 
napokban még kétszer visszament a házba különböző értékekért: elvitt 
motoros fűrészt, egy benzines fűnyírót, hősugárzót, láncfűrészt, rézká
belt. Ugyancsak januárban az ismét ittas állapotban lévő férfi megjelent 
korábbi főbérlője lakásában és szállást kért. Az idős házaspár erre ne
met mondott, mire a férfi nem sokkal később visszament a lakásba és 
egy macséta jellegű késsel szó nélkül rájuk támadt. Mindkét sértettet 
háromszor fejbe vágta, további bántalmazásukat egy szomszéd akadá
lyozta meg, akire a tettes ugyancsak rátámadt. A házaspár és a segít
ségükre siető K. R. nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Nagy razzia a villanyrendőrnél
Állampolgári bejelentés miatt vonultak ki a miskolci rendőrök 

több autóval is november 8án délelőtt Miskolcon, a Kazinczy utcá
ba. Janasóczki Attila, a BorsodAbaújZemplén Megyei Rendőrfő
kapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta: munkások egy 
kisebb csoportja keltett feltűnést a belvárosban kedden délelőtt. A 
csoport tagjai között valamilyen nézeteltérés miatt dulakodás tört 
ki. Egy járókelő értesítette a rendőröket, akik tekintettel a csoport 

létszámára és a kezükben 
lévő, sérülés okozására is 
alkalmas eszközökre, több 
autóval is a helyszínre siet
tek. Igazoltatták az érintet

teket, az intézkedés során előállításra nem került sor.

Ékszertolvajokat keres  
a rendőrség

Lopással gyanúsítható férfiak azono
sításához kéri a rendőrség a lakosság se
gítségét.

A fotókon szereplő férfiak novem
ber 2án bementek egy miskolci ék
szerboltba, ahol elterelték az eladók 
figyelmét majd több tucat aranylánc
cal távoztak, fizetés nélkül. A rend
őrség kéri, hogy aki a képeken látha
tó személyeket felismeri, kilétükről, 
tartózkodási helyükről információval 
rendelkezik, az értesítse a Miskolci 
Rendőrkapitányságot. A 107es vagy 
112es központi segélyhívó telefonszá
mok a nap 24 órájában fogadják a be
jelentők hívásait.

Villamossal ütközött egy autó az Újgyőrinél
Sérüléses baleset történt november 3án reggel Miskolcon. Infor

mációink szerint az Újgyőri főtérnél személyautó kanyarodott az 
MVK egyik menetrend szerint közlekedő villamosa elé, az elsődle
ges tájékoztatás szerint egy ember sérült meg a karambolban. Később 
megtudtuk, egy villamoson utazó idős férfit ért könnyebb sérülés, 
amikor az autó miatt a villamos hirtelen fékezni kényszerült.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Egy izgalmas lehetőség esélye 
tárul fel Ön előtt, de még ne igyon előre a medve bőrére. Az út 
nyitva áll, de nem lesz könnyű végigmenni rajta. Lehet, hogy 

ezen a héten neked egy kicsit még háttérbe kell húzódnia. 

Bika (április 21 – május 20) Ha egyszerre szeretne túl sok 
mindent, annak könnyen az lehet a vége, hogy két szék közül a 
pad alá esik. Gondolja át, mi most a legfontosabb, és arra kon-

centráljon. Kitartás, ezen az időszakon is túljut majd.

Ikrek (május 21 – június 21) Az elismerés mindig jólesik, de 
olyankor a legjobb, ha tudja, hogy tényleg megdolgozott érte. 
Egy kis szerencse azonban Önnek sem árthat, használja ki az 

alkalmat. Ne hagyja, hogy mások beleszóljanak ebbe.

Rák (június 22 – július 22) Igyekszik minél hamarabb túl-
lenni egy kényes eseményen, amit ez a hét tartogat, és bár 
előre eldöntötte, hogy bármi lesz is a döntés, elfogadja azt, 

mégsem könnyű kordában tartani a kitörő izgalmait.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Sok a tennivalója, de 
tele is van energiával, úgy érzi, semmi sem állíthatja meg, és 
ez a hangulat valóban segít is, hogy lendületben tartsa magát, 

gördülékenyen veszi az akadályokat. Maradjon mindig pozitív. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ön sem fáradhatatlan, 
bár sokan ezt hiszik, egy bizonyos ponton túl kimerülhet, és úgy 
érezheti, nincs ereje a folytatáshoz. Azonban, ha a holtponton át 

tud lendülni, már semmi sem állhat a sikerei útjába.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sokfelé kalandoznak 
a gondolatai, de ez nem feltétlenül baj. Egy termékeny időszak 
kezdetén jár, hagyja szabadon áramlani őket. Ez megnyugtatóan 

hat, így nyugodtabban tud gondolkodni a fontos dolgokról. 

Skorpió (október 24 – november 22) Szinte megszédíti a 
sok siker, amit ezen a héten elér, erősen oda is kell majd figyel-
nie, hogy ezek ellenére két lábbal a földön maradjon. Ne feledje, 

hogy mindez nem szerencse, a korábbi döntéseid vezették ide.

Nyilas (november 23 – december 21) Hiába minden igye-
kezete, másokhoz is alkalmazkodnia kell, és nem biztos, hogy ők 
olyan tempóban haladnak, mint Ön. Ezen a héten türelmet kell 

gyakorolnia. Nagy lehetőség előtt állhat a héten, vegye ezt észre.

Bak (december 22 – január 20) Bizonyos tervei nem úgy 
alakulnak, mint ahogyan számított rájuk, de valaki felajánlja a 
segítségét. Tegye most félre a büszkeségét, mert hosszú távon 

megéri elfogadni a segítséget. Nincs vesztenivalója. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Készen áll a nagy megmé-
rettetésre, hajlandó megosztani a véleményét azokkal, akikről 
tudja, hogy másik oldalon állnak. Ehhez nem kis bátorság kell, 

cserébe viszont értékes tapasztalatokra tehet szert.

Halak (február 20 – március 20) Kicsit megcsúszik a terve-
ivel, pedig nagyon jól indult ez a hét. Ha nem adja fel a pró-
bálkozást, még utolérheti magát, noha pihenni most nem sok 

ideje lesz majd. Túl sokat aggódik valamin, amin nem kellene. 

FORRÓ NYOMON

Több fa is kiszáradt a Patak utcai mélygarázsnál, ezeket pótol
ta nemrégiben Kiss János alpolgármester, képviselői keretéből.  
Ha egy fa elpusztul, akkor azt pótolni kell. Olyan tűzvörös juha
rokat hoztunk, amelyek aránylag kevés termőtalajt igényelnek, 
nem nőnek túl nagyra és igazi díszfákként ékesítik majd a teret 
– nyilatkozta Kiss János.

Faültetés

A hét fotója
VÉGH CSABA   

FELVÉTELE

Látványos fotótehervonatozást rendezett az ÉSZAKERDŐ Zrt. a Lillafüredi Állami Erdei Vasút lillafüredi fővonalán, múlt 
szombaton. A fotótehervonatozás lényege, hogy a vasúttörténeti szempontból különleges összeállítású szerelvény a vonalsza
kasz legszebb pontjain megáll, majd a résztvevők leszállva fényképeket készíthetnek róla. A programra 32 elszánt vasútfana
tikus váltott jegyet, akik egészen sötétedésig keresték a jobbnáljobb pozíciókat az őszi gúnyába öltözött bükki erdők díszletei 
alatt megmegálló hagyományos vegyesvonati szerelvény megörökítéséhez.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz
tőségünk címére: 3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. A borí
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. Email címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Miskolci filmek
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány miskol-
ci érintettségű film címeit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. decem-
ber 7-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes 
megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki.
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